REFERAT
af
Dansk Råd for Genoplivnings møde nr. 83
Mødet blev gennemført torsdag den 15. januar 2015 i Falck-Huset, København.
Til stede:
Hanne Balle, Gunnar Gislason, Jesper Kjærgaard, Freddy Lippert, Christian Skjærbæk, Ann Hiort
Maltesen, Jens Roland, Majken Frederiksen, Thomas Egesborg Pedersen, Bent Mortensen, Tim
Kristensen, Hanne Pontoppidan, Kim Sørensen, Dennis Erntgaard, Grethe Thomas (TrygFonden).
Ikke til stede:
Torsten Lauritsen, Diana Sørensen, Mogens Zarling, Therese Pulawska, Oefverlind Pedersen, Søren
Knap, Karl Høeg Rasmussen, Roskilde Brandvæsen (vakant).
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.

Godkendelse af dagsorden.
Godkendelse af referat af møde nr. 83.
Status siden sidst.
Status samarbejdet DRG og TrygFonden.
European Cardiac Arrest Awareness Day – Hjertestarterdag den 16. oktober 2015.
6. Udvikling og etablering af DRG som organisation med eget sekretariat.
7. Drøftelse af oplæg til vedtægtsændringer.
8. 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.
9. Anden gensidig orientering.
10. Eventuelt.
11. Fastsættelse af de næste møder.
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Ad. 1: Godkendelse af dagsorden.
Godkendt – dog drøftes en henvendelse til rådet under eventuelt.

Ad. 2: Godkendelse af referat af møde nr. 83.
Godkendt … der var dog en drøftelse af det angivne tal under punkt 8.F. om hvorvidt det skulle være 10 % eller 300.000.

Ad. 3: Status siden sidst.
a. Opfølgning på præsentationer til at lægge på rådets hjemmeside.
Jesper Kjærgaard havde skrevet ud til foredragsholderne fra konferencen i forbindelse med
hjertestarterdagen, og fået fem præsentationer tilsendt. Jesper udarbejder disclaimer og foranlediger denne og præsentationerne lagt på hjemmesiden.
b. Justering af ”det grønne kort” i ambulancerne.
Freddy er i gang med sagen.
c. DRG på AHA kongres.
DRG havde et abstract med på AHA kongressen i form af en posterpræsentation. Fremmødet ved selve præsentationen af abstractet var ikke så stort, men det havde været en god oplevelse, og der var blevet taget godt imod den.
Posterpræsentationen var lavet med QR-kode, så præsentationen efterfølgende kunne downloades af de forbipasserende.
Kongressen havde været rigtig god med et højt fagligt indhold og høj ekspertise til stede.

AD. 4: Status samarbejdet DRG og TrygFonden.
Intet nyt siden sidste møde, blot en konstatering af, at samarbejdet forløbet godt og planmæssigt.

Ad. 5: European Cardiac Arrest Awareness Day – Hjertestarterdag den 16. oktober 2015.
Der har været gennemført første møde i arbejdsgruppen for hjertestarterdagen, og forskellige tilgangsvinkler og muligheder var blevet drøftet.
Referat fra mødet (12. januar 2015 – vedlagt referatet) blev omdelt og gennemgået. Med baggrund i
referatets sidste punkt ”Opbakning til hjertestarterdagen er vigtig” var der herefter en drøftelse af
engagementet og deltagelsen samt de enkelte organisationers udmelding i planlægningsfasen.
Der var enighed om, at hver organisation til næste møde den 12. marts udarbejder en kort beskrivelse af hvad organisationen deltager med på hjertestarterdagen i 2015. Der kan tages udgangspunkt i
referatet fra hjertestartermødet, men der er også åbent for andre aktiviteter, men det er vigtigt at disse synliggøres via hjertestarterdagen, og gennemføres som en aktivitet i tilknytning til denne.
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Ad. 6: Udviklingen og etablering af DRG som organisation med eget sekretariat.
Grethe Thomas orienterede om, at handlingsplanen for etablering af rådets sekretariat er godkendt i
december 2014, og arbejdet med etableringen kan påbegyndes. De foranstående aktiviteter er en
drøftelse af økonomien i forhold til sekretariatet mellem DRG og TrygFonden på den ene side, og
den Præhospitale Virksomhed i Region Hovedstaden på den anden side, der har givet accept af, at
sekretariatet fysisk kan placeres hos dem. Endvidere skal der drøftes profil på den medarbejder, der
skal ansættes i sekretariatet, og stillingen slås offentligt op.
Ovenstående konkretiseres yderligere på næste møde den 12. marts 2015, alternativt via mail inden.

Ad. 7: Drøftelse af oplæg til vedtægtsændringer.
Jens Roland, Grethe Thomas og Jesper Kjærgaard havde i forlængelse af den stillede arbejdsopgave
på sidste møde set rådets vedtægter igennem, og Jens runddelte vedtægterne med forslag til ændringer.
De foreslåede vedtægtsændringer blev motiveret og efterfølgende drøftet og justeret i overensstemmelse hermed.
Der var enighed om, at vedtægtsændringerne som drøftet udsendes til organisationerne for indhentelse af eventuelle kommentarer inden generalforsamlingen.

Ad. 8: 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 5.
b) Etablering af formelt samarbejde med Dansk Førstehjælpsråd, herunder DRG’s
anbefaling af DFR’s førstehjælpsmodul.
Den skitserede plan i rådets strategipapir følges.
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 og senest inden udgangen af 2015.
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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.
Punktet omdøbes til gennemførelse af en konference i 2015, og det er tidligere besluttet, at rådets skal gennemføre en konference også i 2015, og at planlægningen
og gennemførelsen af denne ligger indeholdt i det strategiske samarbejde mellem
DRG og TrygFonden og i forbindelse med hjertestarterdagen.

d) Udarbejdelse af pjecer til bystandere.
Hanne Balle orienterede kort om, at der har været kontakt til Freddy Lipperts kontakter: Anne Møller Nielsen, Thea Palsgård og Carolina Malta Hansen, der i samarbejde er i færd med at udarbejde et udkast til, hvad pjecen bør indeholde.

e) Implementering af førstehjælp som timefast fag.
Der har været mediebevågenhed omkring emnet, og den begyndte kort før jul med
en artikelserie i Berlingske omkring blandt andet førstehjælp, og har kulmineret
her de seneste dage.
Radio 24/7 kontaktede Jesper Kjærgaard i forgårs formiddag for interview, men
fortrød igen. TV2 News fulgte op i går med baggrundsinformation og interview i
studiet af Jesper om morgenen og om aftenen.
Thomas Egesborg Pedersen blev interviewet i går aften, og indslaget har kørt hele
natten i nyhedsloopet.
I dag har Grethe Thomas og Thomas været i nyhederne, og Grethe har sammen
med TV Ultra været ude i en skoleklasse og undervise i førstehjælp.

f) XX % af befolkningen har gennemført et kursus i HLR-AED inden for de seneste
3 år.
Der var enighed om, at punktet omformuleres til ”… har modtaget uddannelse i
HLR-AED inden for de seneste tre år”.
Der var en drøftelse af hvilken procentsats der skulle stiles efter, og der var enighed om, at der stiles efter, at 30 % af befolkningen har modtaget uddannelse i
HLR-AED inden for de seneste tre år, hvilket svarer til en fordobling i forhold til i
dag.

g) 100 % af bevidnede hjertestop forsøges umiddelbart genoplivet.
Intet nyt.
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Ad. 9: Anden gensidig orientering.
Grethe Thomas orienterede om, at der i Tryghedsgruppen, der er demokratisk valgt, i Hovedstaden
er valg til repræsentantskabet. Man kan gå ind på hjemmesiden www.tryghedsgruppen.dk og se om
man er stemmeberettiget.
Hanne Balle orienterede om, at Sundhedsstyrelsen har anmodet om bidrag til evaluering af styrelsens vejledning om fravalg af livsforlængende behandling, herunder genoplivningsforsøg, og om
afbrydelse af behandling uden for sygehuse.
Der var enighed om, at DRG bidrager til evalueringen, og at Jesper Kjærgaard udarbejder bidrag og
foranlediger det sendt.

Ad. 10: Eventuelt.
Gruppen AntiDote Danmark havde forespurgt om muligheden for at modificere ERC’s/DRG’s
HLR algoritme i forbindelse med uddannelse af stofmisbrugere og pårørende i deres projekt, som
handler om at man ved intranasal spray med Naloxon (modgift mod morfin/herion-overdosering) vil
kunne afbryde truende hjertestop og evt. øge chancerne for genoplivning.
Gruppen havde fremsendt et forslag, hvor administration af naloxon gives efter trinnet med 30
brystkompressioner, forudsat at det ikke forsinker genoplivningen. Der var enighed om, at DRG besluttede at tillade dette i denne specifikke sammenhæng. På grund af de meget ringe evidens for Naloxon’s brug under de omstændigheder, blev rådet enige om, at Jesper Kjærgaard i sit svar til AntiDote udbeder sig en skriftlig rapport på brugen og gerne effekten af de givne behandlinger.
Fra Københavns Brandvæsen kendte med til et lignende projekt med naloxon til misbrugere, men
efterfølgende har formanden fået afklaret, at dette projekt adskiller sig fra AntiDote DK’s projekt,
ved at man kun uddanner sundhedspersonale i brug af Naloxon. AntiDote DK’s projekt kommer således helt ud i misbrugsmiljøerne.

Ad. 12: Fastsættelse af de næste møder.
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.
Møde nr. 86: Tirsdag den 26. maj 2015 kl. 14.30 til ca. 17.00 ved Falck, Falck-Huset, København.
Møde nr. 86: Tirsdag den 25. august 2015 kl. 14.30 til ca. 17.00 ved Falck, Falck-Huset, København.

Referatet gennemlæst og godkendt af rådets bestyrelse.
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