REFERAT
af
Dansk Råd for Genoplivnings møde nr. 83
Mødet blev gennemført tirsdag den 11. november 2014 ved Dansk Røde Kors.
Til stede:
Hanne Balle, Jesper Kjærgaard, Freddy Lippert, Ann Hiort Maltesen, Jens Roland, Diana Sørensen,
Majken Frederiksen, Therese Pulawska, Thomas Egesborg Pedersen, Bent Mortensen, Tim Kristensen, Olav Øfverlind Pedersen, Grethe Thomas (TrygFonden).
Endvidere deltog Anne Jastrup fra TrygFonden som gæst og Merete Kabel fra Mannov under dagsordenens punkt 3.
Ikke til stede:
Torsten Lauritsen, Hanne Pontoppidan, Mogens Zarling, Christian Skjærbæk, Søren Knap, Karl
Høeg Rasmussen, Kim Sørensen, Roskilde Brandvæsen (vakant).
Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden.
2. Godkendelse af referat af møde nr. 82.
3. European Cardiac Arrest Awareness Day – Hjertestarterdag den 16. oktober 2014 – opfølgning.
4. Status siden sidst.
5. Kombineret medlemskab af ERC og DRG.
6. Præsentationer mv. på DRG’s hjemmeside.
7. Status samarbejdet DRG og TrygFonden – herunder fortsat drøftelse af
udviklingen af DRG som organisation med eget sekretariat.
8. Drøftelse af de nye tal fra Dansk Hjertestopregisters indvirkning på
DRG’s fastlagte strategi.
9. 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.
10. Anden gensidig orientering.
11. Eventuelt.
12. Fastsættelse af de næste møder.
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Jesper Kjærgaard indledte som formand med at byde velkommen til underdirektør i TrygFonden
Anne Jastrup, der blandt andet har partnerskaber og projekter som ansvarsområde.
Rådets medlemsrepræsentanter præsenterede sig herefter kort.

Ad. 1: Godkendelse af dagsorden.
Godkendt.

Ad. 2: Godkendelse af referat af møde nr. 82.
Godkendt.

Ad. 3: European Cardiac Arrest Awareness Day – Hjertestarterdag den 16. oktober 2014 – opfølgning.
Grethe Thomas indledte og takkede rådets organisationer for at have medvirket til en god dag.
Merete Kabel fra Mannov og Grethe Thomas gav en opfølgning på hjertestarterdagen jf. vedhæftede præsentation. Der blev undervejs i opfølgningen suppleret med nedenstående:
• Det er bemærket, at flere og flere bruger billedet på slide 2 i forbindelse med deres præsentationer såvel internationalt som nationalt.
• Det er konstateret, at Norge har valgt at bruge det danske logo for hjertestarterdagen – slide
1.
• Logoet har været med på rådets præsentationer i Bilbao og på AHA-kongressen, hvor det er
blevet bemærket.
• Mere national dækning af hjertestarterdagen via de præhospitale instanser og ledere skal forsøges fremover.
• Stande med genoplivning på færger (Spodsbjerg-Tors) ved Dansk Folkehjælps virkede godt.
Kan udbygges til næste år.
• Stande med genoplivning i lufthavnene virkede også rigtigt godt, og var et stort tilløbsstykke.
• Konferencen på Rigshospitalets deltagerantal kan estimeres ud fra antallet af tilmeldinger:
170 til konferencen for fagfolk og 156 til Hjertestartermødet for offentligheden.
• Konferencens folkelige spor om formiddagen havde virket rigtigt godt, og havde modtaget
mange rosende ord. Velbesøgt og flere der havde modtaget genoplivning var mødt op.
• Konferencens format virkede rigtigt godt, og bør bibeholdes fremover.
• Der kan justeres i varigheden af det folkelige spor til ca. 1½ time og med mere praktik efterfølgende.
• Konferencens arrangement for fagfolk var blevet rigtigt godt modtaget og auditoriet var stort
set fyldt. Gode indlæg med stor interesse for deltagerne.
• Jesper modtog stor ros for sammensætningen af arrangementet.
• TrygFonden havde ved direktør Gurli Martinussen udsendt en mail til alle skoleledere i
Danmark på dagen. Det havde medført, at i ugen efter hjertestarterdagen var der blevet bestilt læringssæt svarende til de sidste to års bestillinger.
• Der havde været samme antal og niveau i hjertestarterdagens arrangementer i år som i 2013.
• Medieomtalen når bredt ud.
• Film om overlevelseskæden som præsenteret på konferencen kan findes på
http://vimeo.com/109105704
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Freddy Lippert roste hjertestarterdagen og konferencen, og udtrykte, at det tegner godt for fremtiden. Hjertestarterdagen i 2015 vil ligge tæt på datoen for offentliggørelse af de nye guidelines.
Jesper Kjærgaard så, at de lægefaglige selskaber i år var blevet aktiveret via konferencen, hvilket
var meget positivt. Der bør holdes fast i konceptet med trafikknudepunkter som aktivitetsforankrende, idet det lod til at have virket rigtigt godt.
Diana Sørensen udtrykte, at de steder hvor Falck havde haft instruktører ude og demonstrere genoplivning, var det blevet taget vel imod og havde været velbesøgt. Diana gav en stor ros videre til Merete som sekretariat for hjertestarterdagen.

Ad. 4: Status siden sidst.
Der var intet at behandle under dagsordenspunktet.

Ad. 5: Kombineret medlemskab af ERC og DRG.
DRG havde modtaget brev fra ERC vedrørende muligheden for at tegne kombinerede medlemskaber, således at der kan tagenes et individuelt medlemskab af DRG samtidig med, at der tegnes individuelt medlemskab af ERC.
DRG’s vedtægter tillader ikke individuelle medlemskaber, og der var konsensus om, at der ikke for
nuværende ses et behov for at ændre dette. Der opfordres i stedet til, at personer der vil følge genoplivningsområdet mere i dybden melder sig ind i ERC.
DRG opdaterer og udbygger fortsat sin hjemmeside med den nødvendige og relevante information
målrettet danske forhold og brug.

Ad. 6: Præsentationer mv. på DRG’s hjemmeside.
Der var efter konferencen den 16. oktober kommet flere henvendelser om at få tilsendt foredragsholdernes præsentationer. DRG har ikke tidligere gjort præsentationer mv. tilgængelige på rådets
hjemmeside.
Der var en drøftelse af fordele og ulemper ved at offentliggøre præsentationer mv. fra rådets konferencer på eksempelvis rådets hjemmeside. Under drøftelsen kom det frem, at:
• DRG’s materialer på hjemmesiden er alle kvalitetssikret og ensartet.
• Præsentationer mv. fra rådets konferencer vil ikke være ensartet og kvalitetssikret.
• Andres materialer, der lægges på rådets hjemmeside skal følges af en disclaimer, der friholder DRG fra indholdet i præsentationen.
• Præsentationerne er udarbejdet af den enkelte foredragsholder, og kun som en del af den
samlede præsentation, og derfor er der sandsynlighed for, at indholdet i præsentationen alene kan fejlfortolkes. Omvendt kan der hentes vigtig og brugbar information i præsentationerne til anden brug.
• Ophavsretten til præsentationen i sig selv, og eventuelle indholdselementer skal tilgodeses.
Det blev besluttet at skrive rundt til foredragsholderne på borgermødet, den praktiske formiddag,
praktiske eftermiddag og forskningssporet og spørge, om deres præsentationer må gøres tilgængelige på rådets hjemmeside.
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Ad. 7: Status samarbejdet DRG og TrygFonden – herunder fortsat drøftelse af udviklingen af DRG
som organisation med eget sekretariat.
Grethe Thomas orienterede om, at handlingsplanen for etablering af rådets sekretariat er færdiggjort
på baggrund i drøftelserne på sidste møde og de indkomne bemærkninger, ligesom der er indhentet
accept hos Region Hovedstaden på, at sekretariatet fysisk kan have beliggenhed i Den Præhospitale
Virksomhed Ballerup. Handlingsplanen er i proces i TrygFonden med henblik på godkendelse i bestyrelsen i december måned.
Der blev såvel fra rådet som fra TrygFonden udtrykt, at samarbejdet fungerer godt og meget tilfredsstillende.
På næste møde drøftes finansieringen af sekretariatet nærmere, herunder medlemsorganisationernes
kommentarer, der blev indsendt kort efter sidste møde.

Ad. 8: Drøftelse af de nye tal fra Dansk Hjertestopregisters indvirkning på DRG’s fastlagte strategi.
De nyeste tal fra Dansk Hjertestopregister er offentliggjort, og der var i rådet konsensus om, at der
fortsat skal arbejdes for at fortsætte og sikre den gode udvikling.
Der var en diskussion af, om der er mulighed for at justere i det ”grønne kort”, som udfyldes i ambulancerne, så det bliver muligt at registrere, om AED har været påsat, og ikke som i dag, hvor det
registreres, om den har stødt. Det skal der følges op på og Freddy Lippert er tovholder.
De væsentligste af de nye tal fra Dansk Hjertestopregister blev udleveret til medlemsrepræsentanterne.
Ad. 9: 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.
Behandlet under dagsordenspunkt 3.
Arbejdet frem mod hjertestarterdagen 2015 påbegyndes på møde i arbejdsgruppen
den 12. januar 2015 umiddelbart forud for næste rådsmøde.

b) Etablering af formelt samarbejde med Dansk Førstehjælpsråd, herunder DRG’s
anbefaling af DFR’s førstehjælpsmodul.
Thomas E. Pedersen orienterede om, at Dansk Førstehjælpsråd (DFR) har tiltrådt
de af DRG foreslåede justeringer i rådets uddannelsesplan, og kurset tilrettes og
udsendes ved førstkommende revision af uddannelsesplanerne.
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c) Gennemførelse af en konference i 2014.
Der er blevet gennemført en konference opdelt i to spor for henholdsvis lægfolk
og fagfolk den 16. oktober i forbindelse med hjertestarterdagen.

d) Udarbejdelse af pjecer til bystandere.
Der var en kort drøftelse af tilgangsvinklen i pjecen, der mundende ud i, at Freddy
spørger Anne Møller Nielsen, Thea Palsgård og Carolina Malta Hansen om forslag
til og vinkling af indhold. TrygFonden finansierer pjecen.
Input modtages også gerne fra medlemsrepræsentanterne, som sendes på mail til
Hanne Balle.
Thomas E. Pedersen foreslog, at der som supplement til pjecen udvikles visitkort,
der lægges i alle AED’ere, og som efter brug gives til bystanderen. Kortet kan
eventuelt indeholde et link til en elektronisk udgave af folderen eller lignende.

e) Implementering af førstehjælp som timefast fag.
Intet nyt.
Der blev orienteret om, at Line Zinckernagel, Center for Interventionsforskning og
førsteforfatteren til den netop færdiggjorte rapport om førstehjælp i skolerne også
sender den til folketingspolitikerne, skolebestyrelser mv.

f) XX% af befolkningen har gennemført et kursus i HLR-AED inden for de seneste 3
år.
Via en drøftelse af hvor mange danskere der i dag gennemfører et kursus med
HLR-AED var der enighed om, at i dag gennemfører ca. 10 % af befolkningen et
kursus inden for en treårs periode.
Drøftes videre på næste møde i januar 2015.

g) 100% af bevidnede hjertestop forsøges umiddelbart genoplivet.
Der var enighed om, at Danmark er rigtigt godt på vej, og som udgangspunktet
skal der stræbes efter at komme så højt som muligt, og tallet kan fortsat hæves.

Ad. 10: Anden gensidig orientering.
Freddy Lippert orienterede om, at styregrupperne for ALS og EPLS har besluttet at se på et intermediate kursus, der fagligt og niveaumæssigt vil komme til at ligge mellem HLR-AED kurset og
ALS kurset. Kurset benævnes ILS – Intermediate Life Support, og der arbejdes på at etablere et par
kurser for at få erfaring med det. DRG vil herefter få en orientering og eventuel anbefaling for det
videre forløb med ILS kurset.
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Hanne Balle orienterede om, at Hjerteforeningen er i færd med at nedjustere og foretage tilpasninger i organisationens kursusdel, hvorved deres sygeplejeressourcer prioriteres til andre områder.
Hjerteforeningens budskab og mål ændres dog ikke, og det anbefales fortsat at gennemføre et kursus.
Majken Frederiksen orienterede om, at hun har opdateret rådets hjemmeside med blandt andet konferencen om guidelines i 2015 og link til skolerapporten.
Majken Frederiksen, Hanne Pontoppidan og Hanne Balle havde deltaget på dansk Sygeplejeråds
sygeplejefestival med en stand, hvor konferencedeltagerne kunne afprøve deres færdigheder i HLR
og få information om genoplivning. Konferencen havde 1.700 deltagere og deres stand var meget
velbesøgt. Med baggrund i sygeplejerskernes færdigheder inden for genoplivning kunne denne fagruppe være et kommende indsatsområde.

Ad. 11: Eventuelt.
Grethe Thomas orienterede om, at TrygFonden er en del af Tryghedsgruppen, og hvis man har lyst
til at stille op, må man gerne det. Betingelserne kan læses på
http://tryghedsgruppen.dk/Medlemsdemokrati/Stil_op.aspx
Olav Oeflervind orienterede om, at førstehjælpen og opbygningen af denne i Grønland. Olav omdelte førstehjælpsbogen ”Arktisk førstehjælp” fra Kalaallit Røde Kors.
Olav Oeflervind spurgte til, om det ville være en ide at oversætte de nye guidelines 2015 til grønlandsk. Det var der opbakning til i rådet.
Jesper Kjærgaard orienterede om, at han ikke genopstiller til formand ved forårets generalforsamling. Rådet skal derfor overveje, hvem der kan opstilles til formandsposten, alternativt ser Jesper
gerne efter en kandidat hos cardiologerne.
Thomas E. Pedersen orienterede om, at han ikke genopstiller som kasserer ved forårets generalforsamling, og der skal således vælges en ny.
Jesper foreslog, at der frem til næste generalforsamling foretages et serviceeftersyn af rådets vedtægter, således at eventuelle forslag til vedtægtsændringer kan drøftes på næste rådsmøde i januar
2015. Der var enighed om, at det ville være et godt tiltag, og der blev nedsat en arbejdsgruppe bestående af Jesper Kjærgaard og Jens Roland til at se dem igennem. Arbejdsgruppen kan eventuelt
supplere sig med Grethe Thomas med hensyn til, at eventuelle forslag vil ligge inden for rammerne
af det strategiske samarbejde med TrygFonden. Efterskrift: Grethe Thomas har efterfølgende sagt
ja tak til at indgå i dette arbejde.

Ad. 12: Fastsættelse af de næste møder.
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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