REFERAT
af
Dansk Råd for Genoplivnings møde nr. 77
Mødet blev gennemført tirsdag den 16. april 2013 hos Falck.
Til stede:
Hanne Balle, Torsten Lauritsen, Jesper Kjærgaard, Freddy Lippert, Mogens Zarling, Susanne
Hosbond, Ann Hiort Maltesen, Jens Roland Hansen, Torben Bastholm, Majken Frederiksen, Anders
Sørensen, Bent Mortensen, Thomas Egesborg Pedersen, Grethe Thomas (TrygFonden)
Ikke til stede:
Søren Knap, Hanne Pontoppidan, Tim Kristensen, Anne Lyster Knudsen, Olav Øfverlind Pedersen,
Ken Theiltoft, Martin B. Larsen
Under dagsordenens punkt 2 deltog sygeplejerske Malene Aagesen, der har udarbejdet
bachelorprojekt om håndtering af pårørende ved hjertestop på sygehus.
Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden.
2. Pårørendehåndtering ved hjertestop – bachelorprojekt.
3. Godkendelse af referat af møde nr. 76.
4. Status siden sidst.
- Resuscitation kongres i København.
5. Status samarbejdet DRG og TrygFonden,
Status European Cardiac Arrest Awareness Day – Hjertestarterdag den
16. oktober 2013.
6. Status ny hjemmeside for DRG.
7. Drøftelse af præmisser for samarbejde med eksterne samarbejdspartnere, herunder konkretisering af samarbejde med Laerdal/TF om
læringssæt.
8. Fastsættelse af kommissorium for styregruppe for ERC’s ETC kurser i
Danmark.
9. Anden gensidig orientering.
10. Eventuelt.
11. Fastsættelse af de næste møder.
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Ad. 1: Godkendelse af dagsorden.
Ok.

Ad. 1: Pårørendehåndtering ved hejrestop - Bachelorprojekt.
Malene Aagesen gav en kort orientering om sit bachelorprojekt om håndtering af pårørende ved
hjertestop.
Bachelorprojektet blev udarbejdet med baggrund i Malenes oplevelser i hendes 6. semester på
sygeplejestudiet i skadestuen, og er centreret omkring det sygeplejemæssige, hvilket vil sige
rammerne og forundersøgelsen.
I forbindelse med udarbejdelsen af projektet fandt hun frem til:
- At sygehusene ikke har fastlagte procedurer for håndtering af pårørende i forbindelse med
hjertestop.
- At der ikke er udarbejdet danske retningslinjer for håndteringen af pårørende i forbindelse
med hjertestop.
- Der er lavet få studier internationalt omhandlende håndtering af pårørende i forbindelse med
hjertestop, herunder få Amerikanske studier, samt et nyligt Fransk studie.
- De Amerikanske studier beskriver en positiv oplevelse hos de pårørende, der får lov til at
overvære hjertestoppet og behandlingen af det, og kan have en gavnlig effekt i de pårørende
videre bearbejdning af hændelsesforløbet.
- Danske pårørende henvises af sygehuspersonalet for langt størstedelen til ikke at overvære
hjertestoppet.
- Der arbejdes på Rigshospitalet med implementering af retningslinjer for pårørende i
forbindelse med hjertestop, men foregår i dag på baggrund af en subjektiv vurdering fra
hjertestop til hjertestop.
- I Malenes undersøgelser i forbindelse med projektet ser pårørende det som positivt såfremt
de kan/har fået lov til at overvære hjertestoppet, hvilket primært er funderet i det
efterfølgende bearbejdningsforløb.
- Der er forskellige tilgange til håndteringen af de pårørende i forbindelse med hjertestop
inden for samme sygehus alt efter afdeling og erfaringen blandt sygeplejersker.
- De største barrierer for implementering af retningslinjer ses som bureaukratiet på
sygehusene og de herskende arbejdsprocedurer.
- Vidensniveauet om området er lavt, og undersøgelser/studier er få, og der foreligger ingen
danske.
- ERC anerkender området.
- Malene ser gerne en udvikling sat i gang inden for området, og håber området kan udvikles i
regi af DRG.
Der fremkom undervejs i Malenes oplæg spørgsmål fra rådets medlemsrepræsentanter, ligesom der
var en drøftelse af rådets eventuelle engagement i området.
Det blev besluttet, at rådet nedsætter en arbejdsgruppe bestående af Majken, Hanne B og Freddy,
der sammen med Malene frem til næste møde udarbejder DRG’s anbefaling inden for rådet. Majken
er tovholder på arbejdet, der skal lægge klar til behandling på næste rådsmøde i september.
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Ad. 3: Godkendelse af referat af møde nr. 76.
Ok.

Ad. 4: Status siden sidst.
a) Resuscitation kongres i København.
DRG har forespurgt på muligheden for at fremrykke konferencen i 2015 og
ansøgningsfristen, og begge dele er af ERC efterfølgende rykket frem til den 29.
april.
DRG’s materiale er fremsendt til Wonderfull Copenhagen, og Torsten, Jesper og
Freddy har opbakning fra rådet til sammen med Wonderfull Copenhagen til at
udarbejde og fremsende ansøgningen.
Efterskrift: Ansøgningen er fremsendt til ERC.

Ad. 5: Status samarbejdet DRG og TrygFonden. Status European Cardiac Arrest Awareness Day –
hjertestarterdag den 16. oktober 2013.
Torsten orienterede med baggrund i beslutningen på sidste rådsmøde om, at såvel DRG som
medlemsorganisationerne involverer sig aktivt i den europæiske hjertestarterdag om, at der havde
været afholdt det første møde i DRG’s arbejdsgruppe.
Majken orienterede om mødet og arbejdsgruppens tanker om mulige tiltag, herunder:
- At der tages udgangspunkt i anbefalingerne fra Sundhedsstyrelsens AED-konference.
- At der påtænkes en række forskellige aktiviteter med forskelligt fokus.
- At organisationerne byder ind med egne aktiviteter og ressourcer i eget regi, men som støtter
op om det samlede budskab.
- At Dansk Førstehjælpsråd bør om muligt involveres aktivt i såvel arbejdsgruppen som
aktiviteterne.
- Blev der uddelt konceptbeskrivelse for hjertestarterdagen 2013 som udarbejdet i
arbejdsgruppen.
Thomas Egesborg Pedersen tilkendegav, at han gerne indtræder i arbejdsgruppen i sin egenskab
som Dansk Førstehjælpsråds formand.
Den omdelte konceptbeskrivelse for hjertestarterdagen blev godkendt af rådet, og arbejdsgruppen
kan fortsætte det videre arbejde med baggrund i denne, herunder udarbejdelse af et idekatalog for
medlemsorganisationernes videre arbejde. Medlemsorganisationerne opfordredes til at arbejde
videre i eget regi med hjertestarterdagen, således at alle på bedst mulig vis brander hjertestarterdagen i samarbejde med DRG og TF.
Medlemsorganisationernes umiddelbare tanker om aktiviteter siden sidste møde omkring hjertestarterdagen var:
Hjerteforeningen: Udbydelse af uddannelsesaktivitet lokalt ved deres centre, ligesom frivillige kan
være behjælpelige med uddeling af eventuelle materialer udarbejdet til dagen.
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Dansk Folkehjælp: Engagere lokalafdelinger og frivillige til at forestå en lokal aktivitet. Har ikke
lagt sig fast på én aktivitet, men tænker muligheden i at lade kreativiteten blomstre lokalt, herunder
opstilling af deres traditionelle stande og undervisningsmaterialer.
Falck: Er endnu i overvejelsesfasen, men tænker umiddelbart i retning af en form for uddannelse og
eventuelt fokus på registrering af hjertestartere.
Beredskabsforbundet: Tænker umiddelbart at bidrage med aktiviteter inden for uddannelsesområdet.
Dansk Selskab for Akutmedicin: Har kort drøftet deres muligheder, og et mål kunne gå i retning af
at få fat i folk inden de kommer på sygehus med hjertestop.
Dansk Selskab for Almen Medicin: Der sendes materiale rundt til de praktiserende læger, så de er
opmærksomme på dagen.
Reddernes Landsklub: Mandskabet er ansat ved Falck, så der hjælpes til der.
Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin: Det drøftes senere, men bliver sandsynligvis
et andet setup, end et med aktiviteter.
Røde Kors: Er gerne med, og ser det kun som en fordel, at aktiviteten dagen ligger midt i
efterårsferien.
Beredskabsstyrelsen: Der tænkes på gennemførelse af en form for aktiv uddannelsesaktivitet.
Dansk Cardiologisk Selskab: Der bidrages gerne med viden inden for området.
TrygFonden: Tænker på en aktivitet der omfatter personalegrupper på sygehuse, der ikke har
genoplivningskursus.
Dansk Sygeplejeråd: Der gennemføres forskellige aktiviteter lokalt rundt om på sygehusene.

Ad. 6: Ny hjemmeside for DRG.
Torsten orienterede om arbejdet med udviklingen af DRG’s ny hjemmeside, herunder at der nu er
udarbejdet et forslag til design og opbygning, der skal gennemgås og drøftes på møde i
arbejdsgruppen. Herefter resterer at få udarbejdet det egentlige materiale til hjemmesiden, hvilket
vil blive gjort inden for det næste stykke tid, og således at hjemmesiden er i luften i færdig form i
løbet af juni måned.

Ad. 7: Drøftelse af præmisser for samarbejde med eksterne samarbejdspartnere, herunder
konkretisering af samarbejde med Laerdal/TF om læringssæt.
Der var udarbejdet udkast af Hanne B og Hanne P, der var rundsendt forud for mødet.
Der var en drøftelse af dette første forslag, der kommer godt rundt om området. Der var dog en
bekymring blandt nogle af rådets medlemsrepræsentanter for, at det endda var en tand for bredt, og
det blev foreslået at justere forslaget, så det ligger tættere op af rådets formål jf. vedtægterne.
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Konkret rettes udtrykket førstehjælpsudstyr til undervisningsmaterialer, ligesom det medtages, at en
stillingtagen skal ske på baggrund af en konkret drøftelse i rådet fra henvendelse til henvendelse.
Forslaget rettes til af arbejdsgruppen på baggrund af drøftelserne på mødet, og sendes rundt i rådet
for kommentering forud for næste møde. Færdigt behandles i færdigt forslag på næste møde i
september.

Ad. 8: Fastsættelse af kommissorium for styregruppe for ERC’s ETC kurser i Danamrk.
Forslag til kommissorium for styregruppen for ERC’s ETC kurser i Danmark blev omdelt og
efterfølgende gennemgået af Freddy.
Freddy redegjorde for, at kommissoriet følger samme skabelon som for rådets øvrige styregrupper.
Freddy nævnte, at styregruppens sammensætning er lidt anderledes her i opstartsfasen, idet der
endnu ikke er uddannet kursusledere i Danmark, ligesom økonomien er lidt anderledes. Begge dele
justerer sig ind efterhånden som de første kurser gennemføres, der begynder at blive uddannet
kursusledere, og kurserne overgår til egentlig selvkørende drift.
Kommissoriet blev godkendt uden bemærkninger.

Ad. 9: Anden gensidig orientering.
Grethe orienterede om, at TrygFondens årsrapport ”Billeder & ord” er blevet fremsendt med posten
til medlemsrepræsentanterne, der er implementeret en ny feature på hjertestarter.dk samt at den nye
1-1-2 applikation er lavet til både Iphone og Android.
Majken orienterede om det sidste møde i Rådet for Større Badesikkerhed, hvor Sikker Trafik havde
været inviteret med et oplæg for at give inspiration til det kommende arbejde med at få flere til at
bruge redningsvest.
Torsten orienterede om, at DRG havde siddet med i en lokal arbejdsgruppe i Frederikshavn om
hjertestart i ca. 1½ år, hvor opgaven har været at give faglig sparring.
Hanne B orienterede om, at Hjerteforeningen får mange henvendelser om mulige projekter fra
ildsjæle rundt om i landet, og spurgte om DRG kan hjælpe i forhold til disse.
Endvidere orienterede Hanne om, at i forhold til DRG’s/Hjerteforeningens arbejde med at få
førstehjælp på skoleskemaet, har arbejdet de sidste måneder ligget stille pga. skolekonflikten, men
at arbejdet fortsætter.
Thomas orienterede om en henvendelse Dansk Folkehjælp havde fået fra en person, der havde
downloadet den nye 1-1-2 applikation, og havde anvendt den med succes senere samme dag.

Ad. 10: Eventuelt.
Referatet er vedlagt seneste reviderede adresseliste.
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Ad. 11: Fastsættelse af de næste møder.
Møde nr. 78: Tirsdag den 10. 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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