BLIV MEDLEM AF DEN NYE
BRANCHEFORENING
FOR HJERTESTARTERE
– for tryghed og kvalitet af hjertestartere

”

”

Det er vigtigt for os at stå sammen med andre leverandører, der
har de samme høje krav til dansk lovgivning på hjertestarterområdet. Sammen kan vi sikre den bedste kvalitet på markedet og
levere den tryghed, som kunderne fortjener.
— Siger et medlem af Brancheforening for Hjertestartere

Hvad vil BFH?

Hvem kan blive medlem?

Brancheforening for Hjertestartere

Forhandlere, leverandører eller di-

(BFH) blev stiftet i 2018 og arbejder for

stributører af hjertestartere eller an-

at øge overlevelsen efter hjertestop

dre organisationer, som har faglig inte-

uden for hospital bl.a. ved at sætte mi-

resse for hjertestartere, kan blive

nimumskrav og standarder for forenin-

medlem, hvis de opfylder følgende

gens medlemmer og rådgive myndig-

krav:

heder, brugere og forskningsmiljøer.

•

Målet er at skabe større tryghed hos
alle kunder i Danmark og give en fæl-

mum er CE-mærkede
•

les garanti for kvalitet.
Foreningen består af knap 20 med-

Sælger produkter, der som miniImødekommer gældende regler på

området
•

Imødekommer tekniske kriterier for

lemmer og en valgt bestyrelse med

registrering af solgte produkter med

formand Fredrik Folke, forskningschef

serienummer og lokation af enhed

i Region Hovedstadens Akutbered-

•

Sikrer, at eventuelle underleve-

skab. Dansk Råd for Genoplivning

randører efterlever branchefor-

hjælper med at drifte foreningen.

eningens formål og anbefalinger
•

Arbejder aktivt for, at alle solgte
hjertestartere registreres på Hjerte-

starternetværket, hjertestarter.dk
•

Alle brancheforeningens medlemmer skal være en juridisk organisation med et dansk CVR-nummer

Hvad giver et medlemskab?
Medlemmerne i BFH forpligter sig til at

•

Vidensdeling i tæt samarbejde med

efterleve dansk lovgivning og ret-

forskningsmiljøet inden for hjerte-

ningslinjer for salg af hjertestartere.

startere

Denne garanti kan du give din kunder

•

faglige viden

som medlem af BFH, ligesom medlemskabet giver mulighed for:
•

bejdspartnere
•

•

Fx på hjemmeside, e-mails, folder
og andet kommunikationsmateriale

Indflydelse på høringssvar til myndigheder

At synliggøre dit medlemskab i BFH
overfor kunder og samar-

Temamøder med fokus på nyeste

•

Tæt samarbejde med Dansk Råd for
Genoplivning

Tilmeld din organisation

Få mere at vide

For medlemskab af Brancheforening

Læs mere om Brancheforening for

for Hjertestartere er det årlige kontin-

Hjertestartere på:

gent:

www.hjertestarterbranche.dk

•

Større forhandlere med min. fem
fuldtidsansatte: 3000 kr.

•

Mindre forhandlere med færre end
fem fuldtidsansatte: 1000 kr.

Tilmeld din organisation på mail
hjertestarter@genoplivning.dk og oplys kontaktperson og størrelsen på din
organisation.

