FOBU
Enghavevej 31
1674 København
København d. 21/12-2021
Rammeaftale 2022
Rammeaftale mellem HjerteSlaget (HS), FOBU og deres medlems institutioner (INS).
1. Priser:
Fysiske kurser / Dansk Førstehjælpsråd:
• Opdatering af førstehjælp ved hjertestop til voksne, 3 timer:
• Førstehjælp ved hjertestop, 4 timer:
• Førstehjælp ved ulykker +
Førstehjælp og forebyggelse til børn, 4,5 time:
• Førstehjælp for voksne med ansvar for børn, 7 timer:
E-learningskurser
• Førstehjælp ved hjertestop børn / voksen, 3 timer:

250,00 kr. pr. person
250,00 kr. pr. person
312,50 kr. pr. person
406,25 kr. pr. person
250,00 kr. pr. person

Alle priser er ex. moms.
2. Fakturering:
• Ved afholdelse af kurser i INS, faktureres INS direkte med 75% af prisen. FOBU faktureres med
25% af prisen.
• Ved afholdelse af kurser for FOBU, faktureres FOBU 100% af prisen.
• Der faktureres pr. deltagende person, dog minimum 12 personer.
• Betalingsbetingelse: 14 dage.
3. Vilkår:
• FOBU kan omkostningsfrit aflyse kurser, indtil fem dage før kursus start.
• FOBU og INS har adgang til: www.fobu.hjerteslaget.dk. På denne side kan FOBU samt INS selv
tilmelde sig og booke kurser.
• FOBU har adgang til: www.fobuadmin.hjerteslaget.dk hvor de kan administrere kurser.
E-learningskurser:
• Praktisk træning gennemføres med maximalt 10 kursister.
• Deltagerne lærer selvstændigt det teoretiske via HS E-learningsportal. Dette skal være
gennemgået inden praktisk træning. Deltagerne oprettes 30 dage før kurset afholdelses, og har
adgang i to år fra oprettelsesdato.
• Deltagerne modtager et bevis fra HS, men IKKE fra DFR.

Fysiske kurser.
• Der må maximalt deltage 16 personer pr. instruktør, jævnfør Dansk Førstehjælpsråd (DFR).
• Ved flere end 16 personer, bruges der medinstruktør. HS fakturerer for minimum 24 personer.
• HS benytter kun instruktører godkendt af DFR.
• Deltageren modtager et gyldigt førstehjælpsbevis fra DFR.
• Findes kurserne på HS E-learningsportal, oprettes deltagerne, med adgang i to år.
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