REFERAT
af
Dansk Råd for Genoplivnings møde nr. 82
Mødet blev gennemført torsdag den 21. august 2014 hos Falck.
Til stede:
Hanne Balle, Torsten Lauritsen, Jesper Kjærgaard, Freddy Lippert, Ann Hiort Maltesen, Jens
Roland, Diana Sørensen, Majken Frederiksen, Therese Pulawska, Thomas Egesborg Pedersen, Bent
Mortensen, Tim Kristensen, Kim Sørensen, Grethe Thomas (TrygFonden).
Endvidere deltog Merete Kabel fra Mannov under dagsordenens punkt 4.
Ikke til stede:
Hanne Pontoppidan, Mogens Zarling, Christian Skjærbæk, Olav Øfverlind Pedersen, Søren Knap,
Karl Høeg Rasmussen, Roskilde Brandvæsen (vakant).
Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden.
2. Godkendelse af referat af møde nr. 81.
3. Status siden sidst.
- Tilbagemelding fra ERC General Assembly Meeting,
kursusstruktur og mediestrategi
- DRG logi ifm. forskningsprojekt om kursusdeltagelse
- DRG poster om hjertestarterdagen med på AHA
4. European Cardiac Arrest Awareness Day – Hjertestarterdag den 16.
oktober 2014 – herunder medlemsorganisationernes tiltag og aktiviteter
5. Status samarbejdet DRG og TrygFonden – herunder oplæg fra
TrygFonden om udviklingen af DRG som organisation med eget
sekretariat
6. Operationalisering af DRG’s prioriterede indsatsområder og tiltag:
- Gennemførelse af hjertestarterdagen
- Etablering af formelt samarbejde med Dansk Førstehjælpsråd, herunder DRG anbefaling af DFR førstehjælpsmodul
- Gennemførelse af en konference i 2014
- Udarbejdelse af pjece til bystandere
- Implementering af førstehjælp som timefast fag
- XX% af befolkningen har gennemført et kursus i HLR-AED
inden for de seneste 3 år
- 100% af bevidnede hjertestop forsøges umiddelbart
genoplivet.
7. Anden gensidig orientering.
8. Eventuelt.
9. Fastsættelse af de næste møder.
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Ad. 1: Godkendelse af dagsorden.
Dagsordenens punkt 4 blev behandlet først på mødet med deltagelse af Merete Kabel fra Mannov.

Ad. 2: Godkendelse af referat af møde nr. 81.
Godkendt.

Ad. 3: Status siden sidst.
a) Tilbagemelding fra ERC General Assembly Meeting, kursusstruktur og
mediestrategi.
Jesper Kjærgaard orienterede fra General Assembly Meeting i ERC.
ERC er flyttet i nyt Domicil, og flytter dermed adresse. Der er valgt formand
(Maaret Castren), der blev valgt for anden og sidste valgperiode.
De nationale råd var forud for mødet som noget nyt blevet bedt om at indsende
emner til drøftelse. Der var indkommet 13 emner fra landene, og der havde været
afsat 2 timer til drøftelse i et workshopagtigt set-up. Det havde langt fra været
tilfredsstillende.
Af emner der havde været på dagsorden i denne to timers seance var blandt andet
kursusstruktur, og hvor meget uddannelse i HLR-AED der gennemføres i de
enkelte lande ud over den ERC baserede uddannelse. Hovedparten af landene har
kun styr på den aktivitet der gennemføres på EPLS, ALS og ETC niveau, mens
HLR-AED aktiviteten i de enkelte lande er uigennemskuelig.
Det var formandens indtryk at langt størstedelen af den kursusaktivitet der
udbydes i de øvrige lande også udbydes uden om ERC kursus systemet og derfor
ikke gennemføres i henhold til kravene for HLR/AED kurserne. Dette er således
meget lig situationen i Danmark.

b) DRG logo ifm. forskningsprojekt om kursusdeltagelse.
Torsten Lauritsen orienterede om forskningsprojektet, der omhandler undervisning
af personale i daginstitutioner, hvor e-learning og traditionel undervisning måles
op imod hinanden.
Der var enighed om, at DRG er interesseret i at støtte op om projektet, og når
Torsten har fremsendt forskningsprotokollen, kan rådets logo anvendes i
forbindelse med projektet.
Der er som en del af det strategiske samarbejde mellem DRG og TrygFonden
fremsendt forskningsansøgning til TrygFonden.

c) DRG poster om hjertestarterdagen med på AHA.
Grethe Thomas orienterede om, at DRG og TrygFondens fremsendte abstract er
blevet accepteret af AHA til en posterpræsentation på den kommende kongres i
Chicago.
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At posteren, der baserer sig på det kommunikationsmæssige aspekt i forbindelse
med hjertestarterdagen 2013, er blevet antaget skal ses som et udtryk for, at der er
international interesse i, hvorledes genoplivning kommunikeres til befolkningen.

Ad. 4: European Cardiac Arrest Awareness Day – Hjertestarterdag den 16. oktober 2014 – herunder
medlemsorganisationernes tiltag og aktiviteter.
Merete Kabel fra Mannov orienterede om arbejdet med hjertestarterdagen indtil nu og de næste
skridt fremad med baggrund i den til referatet vedhæftede præsentation.
Opstøttende materialer omhandlende hjertestarterdagen er alle udarbejdet, og kan frit downloades
og efterfølgende fra hjemmesiden.
DRG bliver vært for to tiltag på dagen: Hjerestartermødet rettet mod offentligheden og
Hjertestarterkonferencen, som henvender sig til fagfolk. Programmet for arrangementerne er snart
klar og vil blive rundsendt til organisationer snarest.
Medlemsorganisationerne er velkomne til at videresende Meretes orienteringsmails internt i deres
organisationer eller bruge dem som udgangspunkt/inspiration til egne orienteringsmails i
organisationen.
Medlemsorganisationerne orienterede kort om hvilke tiltag de internt arbejder med i forhold til
hjertestarterdagen:
DCS: Stiller med foredragsholdere til foredrag igennem dagen.
TF: Stiller med personel til genoplivningsstands i lufthavnene.
Falck: Samarbejde med kommuner om fælles aktiviteter.
DSAIM: Stiller med foredragsholdere til foredrag igennem dagen.
Region H: Hjælper med støtte, eks. akutbil, ambulance mv.
DSR: Indlæg på egen kongres efterfølgende, Sygeplejefestivalen 2014. Majken, Hanne og Ann
deltager. På Hjertestarterdagen, arrangement på Aalborg Banegaard. Der er rundsendt opfordring til
alle formænd for alle de faglige selskaber under DSR, om at sætte opfordringen på deres
hjemmeside
Hjerteforeningen: Minikurser i livreddende førstehjælp og brug af hjertestarter ved rådgivningscentre og uddeling af informationsmateriale i udvalgte
trafikknudepunkter.
DASEM: Information om AED’ere og indmelding på yderligere af de ledige aktiviteter på listen.
RL: sender information om hjertestarterdagen ud til medlemmerne på stationerne.
ASF: Stiller med personel til færgeruter og metrostationer samt sendt information ud til
lokalafdelinger om at støtte op med aktiviteter.
BF: Stiller med personel til metrostationer og sendt information ud til lokalafdelinger om at støtte
op med aktiviteter.
BRS: lokale aktiviteter i regi af beredskabscentrene.

Ad. 5: Status samarbejdet DRG og TrygFonden – herunder oplæg fra TrygFonden om udviklingen
af DRG som organisation med eget sekretariat.
Grethe Thomas orienterede om, Kraft og Partners siden sidste møde havde arbejdet videre med
udarbejdelsen af et oplæg med udgangspunkt i konklusionerne fra rådets strategiseminar, og at Jens
Roland, Jesper Kjærgaard og hende selv kort havde mødtes og drøftet oplægget igennem inden
mødet.
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Oplægget blev omdelt på mødet, og gennemgået af Grethe. Oplægget er vedlagt referatet.
Jesper underbyggede oplægget med, at der lægges op til det rygstød som DRG gerne vil have, og
har eftersøgt gennem længere tid, ligesom det ligger naturligt og helt i tråd med strategiseminarets
drøftelser, anbefalinger og konklusioner. Det er vigtigt, at medlemsrepræsentanterne mærker efter,
om specielt oplæggets succeskriterier, målsætninger og finansiering føles rigtig og realistisk.
Thomas E. Pedersen kunne se en udfordring i den nævnte finansiering via førstehjælpskurser, hvor
blandt andet Undervisningsministeriet i Dansk Førstehjælpsråds drøftelser om førstehjælp havde
givet udtryk for, at de gerne ser, at udgiften til gennemførelse af førstehjælpsundervisning på
erhvervsskolerne ikke stiger. Thomas oplyste, at der typisk benyttes egne fastansatte
førstehjælpsinstruktører og klassesæt af førstehjælpsbøger, så eneste reelle udgift er til
førstehjælpsbeviser, der ligger på ca. 3,50 kr./stk. Der gennemføres førstehjælpsundervisning for ca.
80.000 deltagere i erhvervsskoleregi om året.
Freddy Lippert nævnte, at finansieringen kan skaffes på andre gode måder, men at det må være
muligt at finde et fælles fodslag i rådet.
Hanne Balle spurgte, om det ville være muligt i et fremtidigt sekretariat som skitseret, at
konferenceaktiviteten kunne indeholdt deri. Der var enighed om, at det vil det kunne lade sig gøre.
Grethe Thomas orienterede om, at det på sidste møde drøftede vedrørende rådets deltagelse i
Folkemødet på Bornholm i 2015 ikke vil være en mulighed før sekretariatet er blevet etableret.
Første mulighed for rådets repræsentation med en aktivitetsstand vil således være i 2016.
Arbejdsbyrden vil være for stor uden et sekretariat.
Der var enighed om, at oplægget er godt og realistisk. Medlemsrepræsentanterne fik frem til den 10.
september til at indmelde eventuelle kommentarer til oplægget, specielt med hensyn til
succeskriterier, mål og finansiering.

Ad. 6: Operationalisering af DRG’s prioriterede indsatsområder og tiltag
- Gennemførelse af hjertestarterdagen
- Etablering af formelt samarbejde med Dansk Førstehjælpsråd
- Gennemførelse af en konference i 2014
- Udarbejdelse af pjece til bystandere
- Implementering af førstehjælp som timefast fag
- XX% af befolkningen har gennemført et kursus i HLR-AED inden for de seneste
3 år
- 100% af bevidnede hjertestop forsøges umiddelbart genoplivet.
a) Gennemførelse af hjertestarterdagen.
Operationaliseringen ligger i den nedsatte arbejdsgruppe for planlægning,
gennemførelse og evaluering af hjertestarterdagen. Se dagsordenspunkt 4.
b) Etablering af formelt samarbejde med Dansk Førstehjælpsråd, herunder DRG’s
anbefaling af DFR’s førstehjælpsmodul.
Jesper Kjærgaard orienterede om, at der med baggrund i det justerede oplæg for
DRG’s godkendelse af DFR’s førstehjælpsmodul ”Førstehjælp ved hjertestop”,
der var med sidste referat ud, havde været afholdt et møde med DFR.
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På mødet var der enighed om, at det af DRG foreslåede kunne accepteres af DFR,
dog således, at førstehjælpens 4 hovedpunkter ikke udgår helt af modulet, men
flyttes til sidst i modulet, og gennemføres som en kombineret sammenfatning og
brobygning til efterfølgende førstehjælpsmoduler.
Anbefalingen justeres til og sendes til de to råd for godkendelse. Anbefalingen er
vedlagt referatet.
Med hensyn til undersøgelsen af mulighederne for at anvende ERC’s HLR-AED
materiale i DFR’s førstehjælpsbøger og eventuel pris for dette, så undersøges dette
stadig ved ERC.

c) Gennemførelse af en konference i 2014.
Jesper Kjærgaard orienterede om, at konferencen er godt på vej, herunder:
• At foredragsholderne er fundet og der er lavet aftaler med dem.
• At dette er en ”pilotkonference” for rådet, og der bør udvikles et koncept
for rådets konferencer, der fremover vil gøre det lettere at arrangere dem.
• At konferencen gennemføres på laveste økonomiske niveau, da det er
første gang. TrygFonden dækker den nødvendige økonomi.
• At nationale foredragsholdere ikke honoreres, men den internationale
foredragsholder får betalt transportomkostninger, ophold og et minimalt
honorar.
Der blev endvidere vist og gennemgået det foreløbige program for konferencen,
der stort set var på plads. TrygFonden ved Mannov står for alt kommunikation
som en del af Hjertestarterdagen, og deres HQ flyttes på Rigshospitalet denne dag
Når alt er planlagt og alle aftaler er indgået, vil der blive udsendt information til
medlemsrepræsentanterne om program, tilmelding mv. (Efterskrift: Dette er gjort
primo uge 38).

d) Udarbejdelse af pjecer til bystandere.
Hanne Balle orienterede om, at de initiale tanker er gjort, at form og struktur for
en pjece begynder at tage form, og der til næste møde forventes et oplæg.
Hjerteforeningen vil gerne stå for den egentlige udarbejdelse af pjecen samt betale
for trykningen.

e) Implementering af førstehjælp som timefast fag.
Der var enighed om, at strategien afventer etablering af et sekretariat og at
implementeringen af den nye folkeskolereform er tilendebragt.
Strategien er fortsat godt velegnet til at sætte på dagsorden på Folkemødet 2016.
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f) XX% af befolkningen har gennemført et kursus i HLR-AED inden for de seneste 3
år.
Drøftes på næste møde i november.
g) 100% af bevidnede hjertestop forsøges umiddelbart genoplivet.
Der var enighed om, at det må være udgangspunktet, og så skal der stræbes efter at
komme så tæt på dette måltal som muligt.

Ad. 7: Anden gensidig orientering.
Freddy orienterede om et EU støttet ERC projekt, hvor ERC over en fire ugers periode indsamler
data i alle ERC’s medlemslande. Data indsamles på forskellig vis, hvor det nogle steder er i byer,
andre steder i regioner eller landsdele. I Danmark indsamler ERC data fra Region Hovedstaden.
Freddy nævnte, at alle forskningsresultater bør gøres tilgængelige på rådets hjemmeside, og specielt
de danske forskningsresultater.

Ad. 8: Eventuelt.
Intet.

Ad. 9: Fastsættelse af de næste møder.
Møde nr. 83: Tirsdag den 11. november 2014 kl. 14.30 til ca. 17.00 ved Dansk Røde Kors,
Blegdamsvej 27, 2100 København Ø.
Møde nr. 84: Torsdag den 15. januar 2015 kl. 14.30 til ca. 17.00 ved Falck, Falck-Huset,
København.
Møde nr. 85: Onsdag den 12. marts 2015 kl. 14.00 til ca. 16.30 ved Falck, Falck-Huset, København.
Generalforsamling 2015: den 12. marts 2015 kl. 16.30 til ca. 18.00 ved Falck, Falck-Huset,
København.

Referatet gennemlæst og godkendt af rådets bestyrelse.
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