Branschrådet för hjärtstartare i Sverige
- långt namn för en enkel idé
Allt fler företag ser hjärtstartare som något självklart. Och allt fler politiker diskuterar frågan.
I takt med att branschen växer och blir alltmer etablerad, ökar behovet av ramar och riktlinjer.
Någon behöver ta ansvar för branschens frågor och utveckling. Därför har vi bildat Branschrådet
för Hjärtstartare i Sverige, BFHS.
Rådet har som syfte att samla branschen i ett gemensamt, oberoende forum. Vi vill leda
opinion. Utveckla marknaden. Driver dess frågor. Säkrar kvaliteten. Ytterst verkar vi för att
fler ska överleva ett plötsligt hjärtstopp i samhället.
Vi arbetar för att:
• Öka förståelsen mellan myndigheter, brukare och forskningsmiljön.
• Säkerställa en god affärsmässig etik och moral inom branschen.
• Vi verkar för kvalitetssäkring och en seriös bransch för hjärtstartare och hjärtlungräddning.
• Marknadsföringslagar och andra applicerbara lagar och regler efterföljs.
• …och ytterst för att fler ska överleva plötsligt hjärtstopp i samhället.
BFHS är en oberoende ekonomisk förening. Styrelsen består av representanter från samtliga
aktörer på marknaden - leverantörer, distributörer och av utbildningsföretag.

Vad är vinsten för dig som medlem?
Mer än bara en
Som medlem får du en kvalitetsstämpel på att ditt företag följer branschrådets stadgar och
rekommendationer. Dessutom kommer du som medlem även kunna ta del av medlemsförmåner (föreläsningar, utbildningar, samt rabatter etc) som löpande kommer att presenteras.
Förutom de förmåner du får, är du med och driver arbetet framåt för en seriös bransch för
hjärtstartare och hjärtlungräddning.
• Du får en kvalitetsstämpel och ett fysiskt emblem på att ditt företag följer branschrådets
stadgar och rekommendationer – en sorts ”legitimation”.
• Du får rösträtt på årsstämman och kontinuerlig information om föreningens verksamhet.
• Du får medlemsförmåner som gynnar ditt företag både kompetensmässigt och marknadsföringsmässigt.
• Du får möjlighet att initiera och utveckla arbetsgrupper för att driva frågor.
• Framför allt får du får någon som driver dina frågor och tar tillvara dina intressen.

Hjärtsäker ZON
- Svensk standard
Sverige har under 2015 som första land i Europa
lyckats skapa en svensk standard avseende Hjärtsäker Zon - Användning av hjärtstartare i offentliga
och andra miljöer utanför sjukvården. Det är en mycket
positiv utveckling.

Frågor - och svar
Varför har ni startat ett branschråd?
Huvudsyftet är att samla branschen i ett
gemensamt, oberoende forum för kvalitetssäkring, utveckling och kommunikation.
Vad ingår och vad är det för fördelar för mig
som medlem?
För att vara medlem behöver du uppfylla och
följa branschrådets stadgar och rekommendationer. När marknaden väljer leverantör
är målsättningen att BFHS-medlemskapet ska
vara skillnaden.
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.
Vad är skillnaden mellan BHFS och HLR-rådet?
HLR-rådet rekommenderar riktlinjer, pedagogik och utbildningsprogram. BFHS kvalitetssäkrar sina medlemmar samt verkar för god
affärsetik och moral.

Vem 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).
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
och av små och stora utbildningsföretag.
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.

www.bfhs.se I info@bhfs.se

