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Førstehjælpsudvalgets formål, visioner og opgaver 

Formål: 
Kalaallit Røde Korsiat Førstehjælp evalueres kontinuerligt, således at førsterhjælpen i Grønland hele tiden 
lever op til de retningslinjer der besluttes af European Rescue Council (ERC) og Dansk Råd for Genoplivning 
 
Vision: 
Det er Kalaallit Røde Korsiat`s mål at hver anden voksen person i Grønland skal kunne yde førstehjælp. 
 
For at nå dette mål skal: 
 
Kursusaktiviteten øges. 
Det kan ske på flere måder, fx: 
- Udvikling og promovering af nye kursustilbud, der matcher aftagernes behov 
- Tilrettelæggelse af lokale åbne kurser i samarbejde med KRK Lokalafdelinger 
- Samarbejde med kommunernes institutionsafdelinger om uddannelse af pædagogisk personale 
- Øget samarbejde med fx Beredskabsstyrelsen og Grønlands Kommando 
- Opdatere og distribuere et tidssvarende kursuskatalog på mail til interessenter samt på krk.gl 
 
Skærpe profileringen af Kalaallit Røde Korsiat 
Promovering af førstehjælpen gennem trykte og digitale medier. Plakater, flyers ol. 
Løbende opdatering af nyheder om førstehjælp på www.krk.gl  og på Facebook 
 
Udvalgets sammensætning: 
Udvalget skal, som minimum have følgende medlemmer: 
 repræsentanter fra instruktørgruppen 
 en førstehjælpsfaglig fra kysten 
 en repræsentant Landsbestyrelsen 
 sekretariatschefen (sekretær) uden stemmeret 
 Førstehjælpsfaglig konsulent i Røde Kors  

 
Udvalget er selvsupplerende og kan udvide medlemsantallet efter ønske eller behov. 
Udvalget konstituerer sig selv med formand og næstformand 
Sekretariatschefen deltager som sekretær for udvalget og står for indkaldelse til møder i samarbejde med 
formanden.  
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Udvalgets opgaver: 
Afholde to til tre møder om året, eller efter behov 

 
Evaluere og vurdere på førstehjælpsmaterialerne så de konstant følger DRGs retningslinjer 
Undervisningsmaterialer består bl.a. af: 

• Førstehjælp i Grønland 
• Øvelses hæfte til førstehjælp i Grønland 
• Arktisk Førstehjælp 
• Førstehjælp til de kære børn 
• Førstehjælpen kort fortalt 
• PowerPoint til brug for undervisning 
• Lærevejledninger på USB Stick 
• Psykisk førstehjælp 

 
 
Planlægge og tilrettelægge kursus for instruktører. 

• Instruktørkurser af 80 timers varighed hvert andet år 
• Opdateringskurser for førstehjælpsinstruktører efter behov 
• Instruktørkursus i psykisk førstehjælp ved behov 

 
Årets Førstehjælper 

Hvert år uddeles en pris til en førstehjælper, der har udført en bemærkelsesværdig, livreddende 
førstehjælpsindsats. Med hæderen følger en check på 10.000 kr. 
Udvælgelse sker i samarbejde mellem førstehjælpsudvalget og politimesteren i Grønland, der peger på 
egnede emner  

 
Information til førstehjælpsinstruktørerne. 
Udvalget skal holde instruktørerne informeret om nyheder inden for førstehjælpen 
       
Ajourføre og vedligeholde instruktørlisten 
Sekretariatschefen opdaterer jævnligt listen over førstehjælpsinstruktører i Grønland på krk.gl 
 
 
Udarbejde undervisningsmaterialer til undervisning i folkeskolen 
 
Distribution af bøger og undervisningsmaterialer til kursusholdere 
Sekretariatschefen er behjælpelig i forbindelse med tilrettelæggelse af kurser, samt distribution af bøger  
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