
Utbildningsprogram för första hjälpen,
användning av utbildningsportalen och
hantering av behörighetsregistret
Prislista från och med den 1 januari 2020. Vi förbehåller oss rätten att
göra eventuella ändringar.

Pris € (moms 0%)
/deltagare
inskriven i
utbildningsportalen

Grundpriset inkluderar 18,55 €

 Mobilkort (och tills vidare även ett fysiskt certifikat) och
behörighetsregistrering

 Rätten att enligt anvisningar använda Röda Korsets
varumärken (t.ex. Kurs i Första hjälpen FHJ 1®) vid
marknadsföringen av utbildningar i enlighet med Röda Korsets
utbildningsprogram

 Rätten att använda utbildningsmaterial i
utbildningsportalen i utbildningar som sker i enlighet
med Röda Korsets första hjälpen

 Standardiserat och certifierat utbildningsinnehåll

 Användning av utbildningsportalen vid arrangemang av
certifierade utbildningar (kursens registrering och en behörig
utbildares länkning till kursen, notering av deltagarnas
kursresultat)

 Kursdeltagarnas tillgång till sina egna
utbildningsuppgifter med eget användarnamn
(version2*)

Specialpris
För de målgrupper som specificerats nedan med förutsättning att
första hjälpen-utbildningen inte genomförs i affärssyfte och att den
inte konkurrerar med andra serviceleverantörer som erbjuder första
hjälpen-utbildning på första hjälpen-marknaden.

10,89 €

 Läroanstalter, när: utbildningen ingår i en statligt finansierad
grundexamen och undervisningen är kostnadsfri för den
studerande.

 Arrangör av utbildningen är en allmännyttig förening inom
den tredje sektorn och syftet är välgörenhet eller främjandet
av beredskapsverksamhet. Utbildningen erbjuds de egna
medlemmarna för att öka beredskapen för första hjälpen.

 Försvarsmakten / Civiltjänstcentral:
utbildningen erbjuds för de som värnplikten eller civiltjänst och
utbildningen är kostnadsfri för de som ska utbildas.

Serviceleverantören har rätt att specificera och uppdatera
definitionen av specialpriset samt auditera specialprisets
användningsobjekt och /eller avlägsna dess användarrätt.



Specialpriset inkluderar

 Mobilkort och behörighetsregistrering

 Rätten att använda Röda Korsets varumärken (t.ex. Kurs
i Första hjälpen FHJ 1®)vid marknadsföringen av
utbildningar i enlighet med Röda Korsets
utbildningsprogram

 Rätten att använda utbildningsmaterial i
utbildningsportalen i utbildningar som sker i enlighet
med Röda Korsets första hjälpen

 Standardiserat och certifierat utbildningsinnehåll

 Användning av utbildningsportalen vid arrangemang av
certifierade utbildningar (kursens registrering och en
behörig utbildares länkning till kursen, notering av
deltagarnas kursresultat)

 Kursdeltagarnas tillgång till sina egna
utbildningsuppgifter med eget användarnamn
(version2*)

Tilläggstjänster

2. Kombinationsutbildningar, nätstudiemodul Pris € / angiven
nätstudiemodul

Livräddande första hjälpen 8 h-kurs, on-line kursmodul
Möjlighet att erbjuda certifierad kombinationsutbildning i nät-
och närstudierna som en del av partnerns kurserbjudande

Nedsatt pris i kraft 1.7. - 31.12.2020

15,00 €

10,00 €
Kurs i Första hjälpen FHJ 1 16 h, on-line kursmodul
Möjlighet att erbjuda certifierad kombinationsutbildning i nät-
och närstudier som en del av partnerns kurserbjudande

Nedsatt pris i kraft 1.7. - 31.12.2020

30,00 €

20,00 €
Gemensam marknadsplats på webbplatsen
Samarbetspartnerns egna kursmeddelanden på den gemensamma
marknadsplatsen

0,00 €

(Version2*) -> Comptence Admins systemversion 2 släpps våren 2020


