REFERAT
af
Dansk Råd for Genoplivnings møde nr. 77
Mødet blev gennemført tirsdag den 10. september 2013 hos Falck.
Til stede:
Hanne Balle, Torsten Lauritsen, Jesper Kjærgaard, Freddy Lippert, Mogens Zarling, Hanne
Pontoppidan, Ann Hiort Maltesen, Jens Roland Hansen, Svend Trautner, Christian Skjærbæk,
Anders Sørensen, Bent Mortensen, Thomas Egesborg Pedersen, Grethe Thomas (TrygFonden)
Ikke til stede:
Søren Knap, Majken Frederiksen, Tim Kristensen, Anne Lyster Knudsen, Olav Øfverlind Pedersen,
Martin B. Larsen

Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden.
2. Godkendelse af referat af møde nr. 77.
3. Status siden sidst.
- Resuscitation kongres i København.
- Udtalelse om aflåste skabe.
4. Status samarbejdet DRG og TrygFonden.
5. DRG strategiseminar primo 2014.
6. Status European Cardiac Arrest Awareness Day – Hjertestarterdag den
16. oktober 2013.
7. Status ny hjemmeside for DRG.
8. Status på rådets retningslinjer for samarbejde med eksterne samarbejdspartnere.
9. Drøftelse af erfaringer fra det nu frafaldne søgsmål.
10. Anden gensidig orientering.
11. Eventuelt.
12. Fastsættelse af de næste møder.
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Ad. 1: Godkendelse af dagsorden.
Ok. Henvendelse fra Hans-Jørgen Malling vedrørende danske retningslinjer for anafylaksi
behandles under eventuelt.

Ad. 2: Godkendelse af referat af møde nr. 77.
Ok.

Ad. 3: Status siden sidst.
a) Resuscitation kongres i København.
Afslag modtaget i sommers og rådet er tidligere orienteret om dette. Kongressen
gik til Prag. Freddy orienterede kort om ansøgningsprocessen og ERC’s
valgproces. Det er ud fra vores kendskab til de indkomne bud, uforståeligt hvorfor
København ikke er valgt. En af begrundelserne har angiveligt været at kongressen
tidligere har været i København, men dette vil i 2015 være 17 år siden og desuden
har et sådant kriterium ikke tidligere været nævnt eller beskrevet.
Rådet bakkede op om at rådet forfatter et brev til ERC (Freddy og Jesper), og
spørger ind til kriterierne for tildeling og valg af kongresser. Henvendelsen kan
eventuelt ske i et samarbejde med Norge og Sverige.

b) Udtalelse om aflåste skabe.
Hanne B orienterede om det fremsendte forslag, der blev godkendt med mindre
korrektioner. Når korrektionerne er foretaget udsendes rådets anbefalinger for
placering af hjertestartere i skabe som er tilgængelige uden lås og koder med en
pressemeddelelse samt lægges på rådets hjemmeside.
Der blev under drøftelserne af forslaget spurgt ind til muligheden for at indhente
data vedrørende stjålne/bortkomne AED’ere fra uaflåste skabe, hvilket tal fra
hjertestarternetværket viser er ca. 1 om året.

Ad. 4: Status samarbejdet DRG og TrygFonden.
Jesper takkede TrygFonden for tilbuddet om at fortsætte samarbejdet frem til og med 2016, og
takkede TrygFonden for et godt og udbytterigt samarbejde gennem den forgangne periode.
Forslaget til den ny aftale (som er identisk med den nuværende) havde været læst igennem, og den
kan tiltrædes som den er.
Klausulen om brug af udviklet materialer under samarbejdet et år frem fra samarbejdets ophør
gælder ikke færdigudviklede materialer som eksempelvis hjemmeside og trykte materialer mv.
TrygFondens navn og logo skal naturligvis fjernes idet samarbejdet er ophørt, men materialerne kan
fortsat benyttes af rådet.
Det blev besluttet, at Jesper og TrygFonden får formaliseret samarbejdet ved underskrivelse af
samarbejdsaftalen. Efterskrift: Aftalen er underskrevet den 8. oktober 2013.
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Ad. 5: DRG strategiseminar primo 2014.
Jesper orienterede om tankerne om at gennemføre et strategiseminar i DRG med alle
medlemsorganisationerne.
Grethe uddybede med, at et seminar med deltagelse af alle rådets medlemsorganisationer kunne
bidrage til et stærkere råd og et dybere funderet samarbejde rådets medlemsorganisationer imellem.
Det blev nævnte, at implementeringen af guidelines 2015 står for døres, og der blev suppleret med,
at der ligeledes er række opgaver i rådet, der kan styrkes af at blive behandlet på et seminar.
Endvidere kan seminaret benyttes til at behandle og drøfte rådets politiske profil, eventuelt med et
kommunikationsbureau som faglig sparringspartner, se på mulige events fremover som eksempelvis
hjertestarterdagen samt eventuelt se på mere bløde værdier som eksempelvis AED-brugere og
rehabilitering.
Det blev besluttet, at bestyrelsen fastlægger de nærmere detaljer vedrørende et strategiseminar
primo 2014, der ønskeligt placeret omkring månedsskiftet januar-februar 2014.

Ad. 6: Status European Cardiac Arrest Awareness Day – Hjertestarterdag den 16. oktober 2013.
Grethe orienterede om hjertestarterdagen, herunder konkurrencen med at registrere hjertestartere,
der påbegyndes den 16. september.
Hjemmesiden blev forevist i uddrag med opfordring til at medlemsrepræsentanterne ser den mere
detaljeret igennem selv.
Der er god tilmelding af arrangementer fra en bred række af medlemsorganisationerne, men flere
kan endnu nå at byde ind med aktiviteter.
”Hjertestarterdagen”-trøjer kan bestilles. Der bliver sendt særskilt information ud. Efterskrift:
Information udsendt med mail den 17. september.
Der blev drøftet, at et emne for konkurrencen ifm. hjertestarterdagen 2014 kunne være ”Find en
hjertestarter og slip den løs”, for at hjertestarterne ud af aflåste bygninger mv.

Ad. 7: Status ny hjemmeside for DRG og dens fremtidige drift.
Projektet blev påbegyndt i december 2012, og nu er hjemmesiden færdig i samarbejde med
TrygFonden og offentlig tilgængelig. Hjemmesiden er redesignet og for store deles vedkommende
nyskrevet. Endvidere er hjemmesiden fremtidssikret, og den valgte tekniske løsning er billig i
vedligeholdelse og drift.
Hjemmesidens fremtidige drift blev drøftet, og Majken varetager den fremadrettet, og med Torsten
som hjælper indtil omkring årsskiftet. Der skal på næste møde findes en medlemsrepræsentant
mere, der kan hjælpe med at drive hjemmesiden, og medlemsorganisationerne bedes overveje deres
muligheder frem til da. Instruktion og uddannelse i drift af hjemmesiden gennemføres inden årets
udgang.
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Log-in på hjemmesiden er ikke aktivt pt., men kan aktiveres ved behov til for et eksempel rådets
brug med interne dokumenter mv., ligesom det kan tænkes anvendt i forbindelse med
kursusgennemførelse mv., hvor instruktører kan hente undervisningsmateriale mv.

Ad. 8: Status på rådets retningslinjer for samarbejde med eksterne samarbejdspartnere.
Hanne B orienterede om oplægget på sidste møde, hvor der efterfølgende skulle undersøges
nærmere, i forhold til blandt andet Sverige samt fordele og ulemper i forhold til at indgå
samarbejder, herunder at rådet kunne komme til at reklamere for samarbejdspartneres produkter mv.
Der var på mødet en drøftelse af fordele og ulemper ved at reklamere, ved salg af produkter via
rådets hjemmeside, om nonkommercialitet og rådets uafhængighed og integritet.
Der var enighed om, at rådet ikke vil bringe sig i en situation, hvor det kan fremstå, som at rådet
godkender produkter.
Det blev besluttet, at der arbejdes videre med udbygning af det eksisterende oplæg hen imod et
overordnet skrift med de overordnede retningslinjer for indgåelse af samarbejder, herunder
indføjelse af, at rådet skal bevare sin integritet, at samarbejdet skal være med til at udbrede rådets
formål og mål, samt at skriftet ikke må kompromittere rådets uafhængighed.
Hanne Balle, Hanne Pontoppidan og Jesper Kjærgaard fortsætter arbejdet frem mod næste møde.

Ad. 9: Drøftelse af erfaringer fra det nu frafaldne søgsmål.
Torsten orienterede om sagen, herunder at rådet var gået meget langt for at opnå et kompromis,
eksempelvis ved deltagelse i retsmægling.
Der var en drøftelse af det videre forløb, hvor der i rådet var enighed om, at DRG afbryder
samarbejdet med Bo Løfgren (tidligere besluttet), og der skrives ud til medlemsorganisationerne og
TrygFonden med et brev, hvor Bo Løfgrens navn nævnes. Dette gøres også for at undgå andre
tidligere kasserer inddrages som i sagen.
Endvidere var der enighed om, at der skrives en kort orientering til ERC om ovenstående
beslutning, idet Bo ikke kan fungere på vegne af DRG i ERC regi.

Ad. 10: Anden gensidig orientering.
Svend Trautner nævnte, at der er planlagt at gennemføre PILS-kurserne og at paramedicinere kan
være en målgruppe.
Hanne Balle gjorde opmærksom på Hjerteforeningens gallashow den 28. september, og kampagnen
GØRNOGETFORHJERTET som starter den 4. november, hvor der igen er fokus på at indsamle
penge til forskning vedrørende hjertestopbehandling, samt at lære danskerne førstehjælp. Freddy
foreslog, at Hjerteforeningen på DRG’s hjemmeside gjorde opmærksom på kampagnen.
Anders Sørensen gjorde opmærksom på, at Ken Theiltoft ikke længere er ansat ved Roskilde
Brandvæsen, hvorfor revisorsuppleanten Thomas Egesborg Petersen indsuppleres.
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Freddy nævnte, at en artikel af hjertestopregistrets oversigt 2001-2011 er accepteret som artikel i
Journal of American Medical Association (JAMA), og skulle offentliggøres inden den 16. oktober
2013. Der sendes en mail rundt ved offentliggørelsen til medlemsrepræsentanterne. Efterfølgende er
artiklen offentliggjort - Link: http://jama.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=1745678
Jesper orienterede om modtaget høring fra Dansk AllergiCenter i forbindelse med deres
udfærdigelse af Danske retningslinjer for anafylaksi. Det blev besluttet, at Jesper Kjærgaard,
Mogens Zarling og Freddy Lippert udarbejder høringssvar. Efterskrift: Høringssvar fremsendt 22.
september 2013.

Ad. 11: Eventuelt.
Grethe nævnte, at hjertestarterdagen.dk henviser til DRG’s hjemmeside, og foreslog at DRG’s
hjemmeside henviste til hjertestarterdagen.dk. Det blev besluttet.
Referatet er vedlagt seneste reviderede adresseliste.

Ad. 12: Fastsættelse af de næste møder.
Møde nr. 79: Tirsdag den 26. november 2013 kl. 14.30 til ca. 17.00 ved Falck, Falck-Huset,
København.
Strategiseminar: Torsdag den 16. januar 2014 kl. 12.00 til ca. 22.00 … sted tilgår.
Møde nr. 80: Tirsdag den 25. marts 2014 kl. 14.00 til ca. 16.30 ved Falck, Falck-Huset, København.
Generalforsamling 2014: Tirsdag den 25. marts 2014 kl. 16.30 til ca. 18.00 ved Falck, Falck-Huset,
København.

Referatet gennemlæst og godkendt af rådets bestyrelse.

Med venlig hilsen
For bestyrelsen; Jens Roland
DRG sekretær
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