REFERAT
af
Dansk Råd for Genoplivnings møde nr. 76
Mødet blev gennemført onsdag den 23. januar 2013 hos Falck.
Til stede:
Hanne Balle, Torsten Lauritsen, Christian Torp-Pedersen, Jens Roland Hansen, Mogens Zarling,
Majken Frederiksen, Tim Kristensen, Thomas Egesborg Pedersen, Anders Sørensen, Hanne
Pontoppidan, Susanne Hosbond, Bent Mortensen, Freddy Lippert, Ann Hiort Maltesen, Grethe
Thomas (TrygFonden).
Ikke til stede:
Søren Knap, Olav Øfverlind Pedersen, Gorm Jensen, Anne Lyster Knudsen, Martin B. Larsen,
Svend Trautner, Ken Theiltoft.

Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden.
2. Godkendelse af referat af møde nr. 75.
3. Status siden sidst.
- Resuscitation kongres i København.
- Hjerteforeningens og DRG’s kontakt
undervisningsministeren.
- ETC starter i juni i Danmark.

til

Børne-

og

4. Status samarbejdet DRG og TrygFonden, herunder drøftelse af
forlængelse.
5. Ny hjemmeside for DRG.
6. Drøftelse
af
præmisser
for
samarbejde
med
eksterne
samarbejdspartnere, herunder konkretisering af samarbejde med
Laerdal/TF om læringssæt.
7. Retssag mod Jens Roland/DRG anlagt af Bo Løfgren.
8. European Cardiac Arrest Awareness Day. Hjertestarterdag den 16.
oktober 2013.
9. Anden gensidig orientering.
10. Eventuelt.
11. Fastsættelse af de næste møder.
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Ad. 1: Godkendelse af dagsorden.
Punkt 6 – Drøftelse af præmisser for samarbejde med eksterne samarbejdspartnere, herunder
konkretisering af samarbejde med Laerdal/TF om læringssæt – udsat til næste møde.

Ad. 2: Godkendelse af referat af møde nr. 75.
Ok.

Ad. 3: Status siden sidst.
a) Resuscitation kongres i København.
DRG har indsendt ansøgning om at ERC’s kongres i 2014 afholdes i København.
Noget overraskende faldt valget på Bilbao i 2014. Til gengæld er tilbagemeldingen, at ERC gerne ser at guidelinekongressen 2015 afholdes i København.
Formegentligt i november eller december måned. Dette kræver dog en ny ansøgning. Det er vores opfattelse, at Danmark står stærkt og specielt, hvis der kan
opnås samtidig støtte fra TrygFonden. Vi vil søge at fremskynde en ansøgningsfrist og dermed en beslutning hurtigst muligt.
DRG’s afholdelse af kongressen vil fordre arbejde af rådets medlemmer, og der
skal nedsættes en kongresgruppe, der kan stå i spidsen i det ca. 1½ år planlægningen vil tage.
Der var enighed i rådet om at støtte bestyrelsens, Freddys og TrygFondens fortsatte arbejde på at få kongressen til København.
b) Hjerteforeningens og DRG’s kontakt til Børne- og undervisningsministeren.
Mads og Signe fra Hjerteforeningen deltog under punktet, og orienterede om, at de
havde fået lavet en gallupundersøgelse førstehjælpsundervisningen i folkeskolerne. Undersøgelsen viste, at ca. 48 % af eleverne i folkeskolerne får førstehjælpsundervisning, og resultatet var sendt i pressen, hvor det havde fået 166 ”opslag” i
medieomtale.
Torsten og Grethe havde fået foretræde for Børne- og Undervisningsudvalget med
repræsentanter fra alle partierne. De havde fremlagt genoplivningssagen for dem,
og argumenter om, at det hjælper og gør god nytte at kunne genoplivning.
Ministeren og politikerne var meget interesserede og positive. Den umiddelbare
vurdering var, at der var nået et godt mellemresultat, men der resterer stadig et
arbejde for at komme helt i mål med en skemalægning.
Grethe orienterede om, at TrygFonden havde annonceret i de forskellige skoleblade mv. og interessen har været fin.

c) ETC starter i juni i Danmark.
Det er lykkedes at få en aftale med ERC og ETC om at gennemføre to introduktionskurser til European Trauma Course – The Team Approach i Danmark.
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Der er nedsat en foreløbig gruppe til at arrangere ETC-kurserne. Nana Holler, der
aktuelt bor i London, er instruktør og har undervist i England, er den danske
koordinator og forventes at blive kursusleder i Danmark. Kurserne vil blive
afholdt i samarbejde med DIMS på Herlev.
Freddy har haft kontakt til ATLS i Danmark og der er god interesse for samarbejde om kurser og instruktører. ATLS er et grundlæggende traumekursus og
ETC er tænkt som en overbygning for traumeteams.
TrygFonden har givet støtte til et etablere kurserne og forventes at ville støtte
etableringsfasen, hvorefter kurserne skal være selvkørende som alle øvrige ERCkurser. Se mere om ETC kurserne på www.erc.edu.
Der vil blive udarbejdet kommissorium for ERC’s ETC kurser i Danmark i forhold
til DRG som for de øvrige kursusgrupper. Det vil blive præsenteret på næste
rådsmøde for vedtagelse.

Ad. 4: Status samarbejdet DRG og TrygFonden.
Torsten roste på rådets vegne samarbejdet med TrygFonden, hvor gode ideer var blevet til
virkelighed og gavn for genoplivningsområdet.
Christian sagde, at støtten havde givet markante resultater, og været altafgørende for f.eks. Dansk
Hjertestopregister og forskning i Hjertestarternetværket.
Freddy sagde, at samarbejdet har været en styrkelse for DRG og nævnte her Hjertestarterkonferencen samt indførelsen af ETC-kurserne i Danmark.
Torsten nævnte, at det økonomiske tilskud er helt afgørende for DRG’s udvikling og fremhævede
skoleprojektet og hjertestarterkonferencen. TrygFondens deltagelse i DRG har været med til at
samle og styrke området, som nu gør at DRG fremstår mere enigt, så det samlede resultat fremstår
bedre.
Majken fremhævede synergien mellem DRG og med vand – og badesikkerhed, herunder kravet om
at alle livreddere nu skal have obligatoriske HLR-AED kurser og kunne bruge en hjertestarter.
Majken fremhævede også druknestatistikken. Samarbejdet har også betydet at Majken nu har
kystlivreddere med som føl på traumecenter i Aalborg.
Hanne B nævnte, at det at TrygFonden er om bord gør DRG-organisationens arbejde mere sikkert –
det føles mere sikkert at melde tilbage i egen organisation.
Jens sagde, at DRG nu har endnu mere at byde på – både som den koordinerende funktion nationalt
som de rettelig indtager, men også internationalt som sparrings- og samarbejdspartner. Kun ved at
handle gennem DRG, kan man favne hele området. Der kan tænkes store visioner i fællesskab. Det
at TrygFonden er til stede gør at DRG-organisationen ikke ”driver kiv” som tidligere.

Ad. 5: Ny hjemmeside for DRG.
Torsten orienterede om arbejdet med udviklingen af DRG’s ny hjemmeside, og takkede Svend G
for hans store arbejde hidtil, og for at han havde kastet sig ind i arbejdet også med den nye.
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Grethe tilbød på sidste møde et gennemsyn ved TrygFonden af rådets nuværende hjemmeside, fulgt
op med nogle bud på et eventuelt redesign.
Majken orienterede om rådets hjemmeside, der ligger stabilt med typisk mellem 200 og 300
besøgende om ugen, og om hvilke krav der burde kunne stilles til den.
Arbejdet er påbegyndt, og visioner og ønsker er formuleret i arbejdsgruppen (uddelt på mødet).
TrygFonden får deres eksperter til at redesigne hjemmesiden, og implementere et par tekniske
løsninger, der vil have god funktion i rådets fremtidige virke og synliggørelse.
DRG skal selv kunne vedligeholde hjemmesiden som hidtil, og Svend G er med i hele forløbet, og
der satses på, at han takker ja til at ville fortsætte med at være webmaster på sitet. Siden forventes
færdig omkring sommerferien.
Hjemmesiden vil fremover være opbygget og primært målrettet som videns- og database inden for
genoplivningsområdet.

Ad. 6: Drøftelse af præmisser for samarbejde med eksterne samarbejdspartnere, herunder
konkretisering af samarbejde med Laerdal/TF om læringssæt.
Udsat til næste møde.
Forslag skal være udarbejdet og udsendt til kommentering på mail forud for næste møde, hvor det
så kan konfirmeres på mødet og herefter anvendes i forbindelse med drøftelse og beslutning om
salg af læringssæt via DRG’s hjemmeside.
Hanne B gik med i arbejdsgruppen, der også består af Svend og Hanne P.

Ad. 7: Retssag mod Jens Roland/DRG anlagt af Bo Løfgren.
Torsten og Jens har brugt en del tid på indsamling af dokumentation og hjælp i forbindelse med
diverse sagsfremstillinger. Som der er rundsendt tidligere er der udarbejdet svarskrift og duplik på
Bo’s replik til svarskriftet.
Der har været møde mellem advokaterne og retten, hvor der aftalt retsmægling med en dommer
mellem Bo og Jens og Torsten, idet rådet optræder som mandatar for Jens. En retsmægling har til
formål at de to parter ved en dommers mellemkomst kan forhandle en løsning på plads der
tilfredsstiller begge parter, uden at skulle igennem en retssag.
Der var enighed om, at såfremt Bo ikke er villig til at kompensere rådets omkostninger i forbindelse
med sagen indtil nu, så er rådet villig til at gå videre i en eventuel retssag.
Der var også enighed om, at medlemsorganisationerne står solidarisk om udgiften en eventuel
retssag måtte påføre rådet.
I forbindelse med rådets udgifter til sagens eventuelle videre forløb, var der enighed om at varsle
organisationerne et muligt forhøjet kontingent de kommende år i størrelsesorden 5.000 til 10.000
kroner, såfremt det mod forventning skulle vise sig nødvendigt.
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Rådet har en fælles holdning til at støtte Jens i forbindelse med søgsmålet, idet han udelukkende har
varetaget tillidshvervet som sekretær, og til rådets fulde tilfredshed.

Ad. 8: European Cardiac Arrest Awareness Day. Hjertestarterdag den 16. oktober 2013.
Torsten orienterede om baggrunden for hjertestarterdagen, der var udsprunget fra Maltakonferencen, hvor ERC havde fået Europakommissionens godkendelse i sommers.
Den 16. oktober er således Europas officielle hjertestarterdag, hvor alle lande opfordres til at
promovere området.
Torsten foreslog, at rådets organisationer tager dagen op og laver forskellige events på dagen til
synliggørelse og gavn for genoplivningsområdet, og på denne måde støtter op.
Torsten og Grethe mødes og drøfter muligheder og initiativer i rådets regi, og Grethe tilbød at
sparring med TrygFondens mediebureau (Efterskrift: Der er aftalt møde mellem de tre parter).
Hanne B og Majken bakkede op, og tilbød gerne hjælp til at arrangere noget i rådets regi.

Ad. 9: Anden gensidig orientering.
Anders orienterede om, at han officielt havde overtaget kassererposten pr. 20. december, efter at
Jens midlertidigt havde varetaget den siden Stens afgang kort efter generalforsamlingen. Anders
orienterede endvidere om, at der var udsendt kontingentopkrævning for 2013 til alle organisationer
med medlemsrepræsentanten som reference. Disse bedes følge op i egen organisation.
Susanne orienterede om, at dansk Akutmedicinsk Selskab afholder konference den 18. til 19. april –
se mere på http://demc.mono.net/
Freddy orienterede om, at DASAIM og Dansk Selskab for Intensiv Terapi har nedsat en
arbejdsgruppe, der skal beskrive, hvad man gør på intensiv afdelinger for at vurdere prognose og
outcome for patienter, der ikke umiddelbart vågner op efter hjertestop. Freddy er blevet inviteret til
at deltage i arbejdet, og har foreslået at DRG repræsenteres i gruppen. Et udkast vil blive sendt ud i
rådet, når det forelægger.
Hanne B orienterede om, at der den 30. januar afholdes debatseminar om design af effektivt
akutberedskab kl. 14.00 til 16.00 i regionernes hus. Særskilt mail sendes rundt.
Majken orienterede om, at hun med baggrund i rådets samarbejde med Dansk Svømmeunion om
badesikkerhed har haft fire kystlivreddere på studiebesøg ved Aalborg akutafdeling.
Jens orienterede om, at der netop er genoptrykt 2.500 eksemplarer af HLR-AED kursushæftet på
dansk. At Roskilde Brandvæsen og Københavns Brandvæsens Ungdomsbrandkorps, der blev
godkendt til at gennemføre ERC’s HLR-AED kurser i sommers, nu er vel i gang og begge har
gennemført kurser på egen hånd og i eget regi. De har dermed afsluttet deres tutorforløb. At en
svensk sygeplejerske efter at have afsluttet arbejdsforløb i Danmark og vendt tilbage til Sverige har
rettet kontakt til DRG om at anvende den danske folder om genoplivning på sygehuse i en Svensk
oversættelse i Sverige. Tilsagn er givet med betingelse af anvendelse af Hjerteforeningen og DRG
som rettighedshavere.
Sluttelig sendes en revideret adresseliste med referatet ud.
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Ad. 10: Eventuelt.
Brev til Beredskabsstyrelsen.
Dette punkt blev taget efter punkt 2 og før Jens Rolands ankomst. Jens deltog således ikke under
punktet. Freddy, Christian og Torsten fremlagde en forslag til tekst til Beredskabsstyrelsens direktør
med det formål at anerkende Jens Roland store indsats gennem årene og samtidig som en støtte til
Jens i forbindelse med den igangværende sag rejst af Bo Løfgren mod DRG/Jens Roland. Et forslag
til tekst blev drøftet og godkendt og vil blive fremsendt til direktøren for BRS med underskrifter fra
de tre tidligere formænd. Referent til dette punkt Freddy Lippert.

Ad. 11: Fastsættelse af de næste møder.
Møde nr. 77: Tirsdag den 16. april 2013 kl. 14.30 – ca. 16.30 ved Falck, Falck-Huset, København.
Generalforsamling 2013: Tirsdag den 16. april 2013 ca. 16.30 – ca. 17.30 ved Falck, Falck-Huset,
København.
Møde nr. 78: Tirsdag den 3. september 2013 kl. 14.30 – ca. 17.00 ved Falck, Falck-Huset,
København.
Møde nr. 79: Tirsdag den 26. november 2013 kl. 14.30 – ca. 17.00 ved Falck, Falck-Huset,
København.

Med venlig hilsen
Jens Roland
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