Frågor och svar
Varför har ni startat ett branschråd?
Huvudsyftet är att samla branschen i ett gemensamt, oberoende forum för kvalitetssäkring,
utveckling och kommunikation.
Flertalet branscher i svenskt näringsliv har branschråd för att samla och vara rådgivande till
branschens intressenter, och för att vara ett kommunikationsverktyg mot marknaden och
myndigheter.
Vad ingår och vad är det för fördelar för mig som medlem?
BFHS är fortfarande i en uppstartsfas och kommer att utvecklas successivt med olika förmåner.
För att vara medlem behöver du uppfylla och följa branschrådets stadgar och
rekommendationer. När marknaden (kunderna) väljer leverantör är målsättningen att BFHSmedlemskapet ska vara skillnaden. Du kan också initiera och ingå i eventuella arbetsgrupper
för att driva frågan.
Varför ska jag vara med i ett branschråd?
Det finns många fördelar. Att vara medlem i ett branschråd är en styrka och ett bevis på att jag
som medlem följer branschrådets rekommendationer. Du får någon som driver dina frågor och
tar tillvara på dina intressen. Någon som arbetar för ökad förståelse mellan myndigheter,
brukare och forskningsmiljön. Någon som arbetar för säkerställandet av god affärsmässig etik
och moral inom branschen samt arbetar för efterlevnad gällande marknadsföringslagar och
andra applicerbara lagar och regler.
Ett exempel är våtrumsbranschen. Om du ska renovera ditt badrum, väljer du då ett
företag/leverantör som är medlem i branschrådet för våtrum och som garanterat följer svensk
standard eller väljer du en utomstående leverantör?
Vad är skillnaden mellan BHFS och HLR-rådet, som ju idag känns som den organisation man
vill ha bakom sig för att få tyngd och seriositet som utbildare. Det kostar ju inget.
HLR-rådet rekommenderar riktlinjer, pedagogik och utbildningsprogram. BFHS kvalitetssäkrar
sina medlemmar samt verkar för god affärsetik och moral.
Vem/vilka ska vara medlemmar i branschrådet?
Enkelt sagt vem som helst, förutsatt att man har en relation till branschen. Det kan vara en
juridisk person (utbildare) eller företag (utbildningsföretag och/eller leverantör av
hjärtstartare).
Blir det på något sätt sämre för mig om jag som utbildare inte är med i branschrådet?
Det handlar inte om sämre eller bättre, mer om styrka och mervärde.

Det heter Branschrådet för Hjärtstartare, men Hjärt- och lungräddning och all utbildning går
ju hand i hand?
En ensam hjärtstartare räddar inte liv. Det är en människa med en hjärtstartare som räddar liv.
Med andra ord både och. En hjärtstartare satt i system, ett system som består av kunskap om
hjärtlungräddning och själva hjärtstartaren.
Vilket arbete lägger styrelsen ner som gynnar marknaden?
Styrelsens övergripande mål är att fler ska överleva plötsligt hjärtstopp i samhället i Sverige.
Styrelsen i BFHS har bred kompetens och består av representanter för industrin (producenter
och generalagenter), av små och stora utbildningsföretag, av HLR-rådet och av HjärtLungfonden.
Att det nu finns ett branschråd, kommer det att innebära några förändringar i marknaden
för hjärtlungräddning och hjärtstartare?
Branschen har utmaningar av olika karaktär, ett exempel är marknadens (kundernas)
upplevelse av branschens budskap. Vad gäller kring hjärtlungräddning och hjärtstartare?
Svaren från branschen är olika och otydliga.
Ett annat exempel är företag som säljer hjärtstartare utan någon form för utbildning,
information och uppföljning, med resultatet att det finns tusental hjärtstartare ute på den
svenska marknaden som troligtvis inte vill fungera vid ett hjärtstopp därför att batteriet är slut
eller elektroderna för gamla.
En hjärtstartare som inte fungerar i ett skarpt läge och som får medial uppmärksamhet blir
branschens problem och det är här som BHFS kan göra skillnad.
Om jag nu blir medlem, hur kan jag visa upp för mina kunder att jag är medlem i ett
branschråd?
Det ska vara en styrka för dig att använda medlemskapet som en del av din marknadsföring.
Ladda ner och använd BFHS emblem när du kommunicerar med din omgivning på webb, i
sociala media och på tryckt papper, samt i offerter och upphandlingar.
Hur blir jag medlem i BFHS?
Maila din ansökan till info@bfhs.se och betala därefter in 1980 kr på bankgiro 5052-6466.

