REFERAT
af
Dansk Råd for Genoplivnings møde nr. 85
Mødet blev gennemført torsdag den 12. marts 2015 i Falck-Huset, København.
Til stede:
Hanne Balle, Torsten Lauritsen, Jesper Kjærgaard, Jens Flensted Lassen, Mogens Zarling, Ann Hiort Maltesen, Jens Roland, Diana Sørensen, Majken Frederiksen, Bent Mortensen, Tim Kristensen,
Thomas Egesborg Pedersen, Freddy Lippert, Therese Pulawska, Marco Bo Hansen, Kim Sørensen,
Grethe Thomas (TrygFonden).
Ikke til stede:
Hanne Pontoppidan, Olav Øfverlind Pedersen, Søren Knap, Roskilde Brandvæsen (vakant).

Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.

Godkendelse af dagsorden.
Godkendelse af referat af møde nr. 84.
Status siden sidst.
Status samarbejdet DRG og TrygFonden.
European Cardiac Arrest Awareness Day – Hjertestarterdag den 16. oktober 2015 … Organisationernes præsentation af aktiviteter.
6. Udvikling og etablering af DRG som organisation med eget sekretariat.
7. ERC Invitation FERC HonMember og CPR Competition ved kongressen i Prag.
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 2015
- Udarbejdelse af pjece til bystandere
- Implementering af førstehjælp som timefast fag
- 30 % af befolkningen har modtaget uddannelse 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.

Ad. 2: Godkendelse af referat af møde nr. 83.
Godkendt.

Ad. 3: Status siden sidst.
a. Opfølgning på præsentationer til at lægge på rådets hjemmeside.
De fire indkomne præsentationer er sendt til webmasteren Majken Frederiksen sammen med
disclaimer og på vej på hjemmesiden. Freddy Lippert sender sin præsentation direkte til
webmesteren for at få den lagt på hjemmesiden også.
Jesper Kjærgaard opfordrede til, at når medlemsrepræsentanterne har nyt af relevans for rådets hjemmeside, at en kort tekst samt link sendes til webmasteren Majken Frederiksen. Der
tænkes her primært på forskningsresultater og lignende, men andre emner kan også have relevans, så medlemsrepræsentanterne blev opfordret til at være opmærksomme.
”Nyt til hjemmesiden” medtages fremover som fast punkt på dagsordenen.
b. Justering af ”det grønne skema” i ambulancerne.
Freddy Lippert orienterede om, at regionerne er i færd med at implementere et elektronisk
skema, og i denne proces medtages det nye ønskede felt ”Har AED været påmonteret”. Det
elektroniske skema er efter planen færdigimplementeret i september 2015.

AD. 4: Status samarbejdet DRG og TrygFonden.
Grethe Thomas orienterede om, at der skal udfærdiges en ny samarbejdsaftale mellem DRG og
TrygFonden, hvori fokusområderne fra den i 2014 gennemførte strategiproces, herunder sekretariatsetableringen indarbejdes.
Den nye samarbejdsaftale bygger videre på eksisterende aftale, men udvides fra en mere fælles hensigtserklæring til også at indeholde organisering og juridiske forpligtigelser, idet der fremover vil
være tale om en direkte økonomisk støtte til DRG i form af et sekretariat. Samarbejdsaftalen bliver
udarbejdet i samarbejde med den kommende formand for DRG og når aftalen er faldet på plads kan
jobbet som DRG sekretariatsleder blive opslået.

Ad. 5: European Cardiac Arrest Awareness Day – Hjertestarterdag den 16. oktober 2015.
Jesper Kjærgaard refererede kort til det første møde i arbejdsgruppen for hjertestarterdagen og sidste rådsmøde, hvor der var enighed om, at udgangspunktet for aktiviteterne ligesom i 2014 vil være
trafikknudepunkter.
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Organisationerne præsenterede herefter deres bidrag til hjertestarterdagen med baggrund i sidste
mødes beslutning om, at de frem til dette møde havde undersøgt og gjort sig klart, hvad de ville bidrage aktivt med i 2015:
Dansk Cardiologisk Selskab: Bidrager med foredragsholdere til hjertestarterdagen.
Beredskabsforbundet: Inddrager frivilliggruppen i 2015 aktiviteterne, hvorved der vil kunne skabes
flere arrangementer.
Dansk Folkehjælp: Bygger videre på erfaringerne gjort i 2014, og vil inddrage flere lokalafdelinger
i at arrangere aktiviteter. Dette kobles med hvervning af medlemmer og et gratis førstehjælpskursus.
Røde Kors: Inddrager i 2015 samaritergrupperne til at forestå aktiviteter.
Praktiserende Læger: Havde endnu ikke færdiggjort deres overvejelser.
TrygFonden: Som i 2014 inddrager kystlivreddernetværket til at forestå aktiviteter med fokus på
lufthavnene.
Københavns Brandvæsen: Som i 2014 stiller med en stand på rådhuspladsen med køretøjer og deres
ungdomsbrandkorps til at forestå aktiviteterne.
Region Hovedstaden: Stiller med lægebil mv. til udvalgte aktiviteter.
DCAIM: Stiller med personer til lokal støtte i forbindelse med aktiviteter.
Reddernes Landsklub: Opfordrer deres medlemmer til at der lokalt arrangeres aktiviteter, og de deltager aktivt med deres hjælp til disses planlægning og gennemførelse.
Beredskabsstyrelsen: Med udgangspunkt i de 5 beredskabscentre arrangeres aktiviteter med demonstration af og mulighed for at prøve HLR-AED – der satses på flere ”godt besøgte” lokaliteter hvert
sted.
DASEM: Stiller med personer til lokal støtte i forbindelse med aktiviteter.
Dansk Sygeplejeråd: Arrangement i Aalborg med undervisning i HLR.
Falck: Stiller med instruktører til aktiviteter i trafikknudepunkter, samt leverer ambulancer mv. til
aktiviteter i regionerne.
Hjerteforeningen: Stiller med frivillige til at synliggøre hjertestarterdagen og hjælper i forbindelse
med planlægningen af hjertestarterdagen, herunder forskere til foredrag.
Dansk Pædiatrisk Selskab: Overvejer en række græsrodsaktiviteter – stadig i overvejelsesfasen.

Ad. 6: Udviklingen og etablering af DRG som organisation med eget sekretariat.
Se punkt 4.
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Ad. 7: ERC Invitation FERC HonMember og CPR Competition ved kongressen i Prag.
Jesper Kjærgaard orienterede om den medsendte invitation fra ERC om at indstille æresmedlemmer
til ERC. Æresmedlemmer skal være medlem af ERC og have været aktive i ERC arbejde gennem
længere tid. Freddy Lippert er æresmedlem af ERC grundet hans mangeårige virke i ERC.
Jesper orienterede om, at han gerne skriver til ERC og indstiller nye æresmedlemmer, hvorfor medlemsrepræsentanterne blev bedt om at overveje mulige kandidater.
Jesper Kjærgaard orienterede om at DRG havde deltaget med et landshold i genoplivning ved den
seneste kongres i Bilbao, og der var enighed om, at ALS-styregruppen sammensætter et landshold
til den kommende kongres i Prag.

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 2015.
- Udarbejdelse af pjece til bystandere.
- Implementering af førstehjælp som timefast fag.
- 30 % af befolkningen har gennemført uddannelse 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.
DRG har undersøgt præmisserne ved ERC for trykning af ERC’s materiale i
Dansk Førstehjælpsråds bøger. DRG har rettighederne i Danmark med hensyn til
tekst, illustrationer og layout, og udgifter til ERC for anvendelse af materialet er
undersøgt. Det ser ud til, at prisen kan holdes lav.

c) Gennemførelse af en konference i 2015.
Majken Frederiksen ønskede, at konferencen gennemføres på en anden dag end
selve hjertestarterdagen, idet flere organisationers repræsentanter og medarbejdere
internt i organisationerne er udelukket fra at deltage grundet gennemførelse af opgaver på og i relation til hjertestarterdagen.

d) Udarbejdelse af pjece til bystandere.
Anne Møller Nielsen, Thea Palsgård og Carolina Malta Hansen er tæt på at kunne
fremvise et færdigt udkast. Det blev drøftet og var enighed om, at det ville være
fint såfremt regionernes logo kunne komme med på folderen, ligesom lokale telefonnumre ville være at foretrække for at operationalisere folderen i videst muligt
omfang. Grethe Thomas foreslog, at pjecen laves i en elektronisk form hvor det er
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muligt for regionerne at tilføje eget logo og telefonnummer inden pjecen udskrives
og distribueres.

e) Implementering af førstehjælp som timefast fag.
Grethe Thomas orienterede om, at Undervisningsminister Christine Antorini med
baggrund i den på Hjertestarterdagen udkomne rapport fra Center for Interventionsforskning m. fl., http://www.e-pages.dk/trygfonden/246/ om førstehjælpsundervisning i folkeskolen har skrevet ud til landets kommuner, at de ikke må glemme deres forpligtigelse.

f) 30 % af befolkningen har gennemført uddannelse i HLR-AED inden for de seneste
3 år.
Det blev besluttet, at Dansk Førstehjælpsråd inddrages i målingen af målkravet.

g) 100 % af bevidnede hjertestop forsøges umiddelbart genoplivet.
Omdøbes til ”bevidnede uventede hjertestop”.

Ad. 9: Anden gensidig orientering.
Mogens Zarling orienterede om, at landets almene lægepraksisser skal akkrediteres, hvorved blandt
andet deres håndtering af hjertestop vil blive kvalitetssikret med faste procedurer.
Mogens Zarling udarbejder artikel til de almen praktiserendes fagblad med DRG’s ønsker inden for
området.
Majken Frederiksen orienterede om, at hun som DRG’s repræsentant deltager i møde den 29. april i
badesikkerhedsnetværket, hvor der blandt andet vil deltage udenlandske oplægsholdere.
Majken Frederiksen orienterede om, at der den 9. marts var blevet lanceret en 3 årig kampagne om
at alle skal lære at svømme.
Ann Hiort Maltesen orienterede om, at Røde Kors holder årets førstehjælper event om kort tid, hvor
der med deltagelse af pressen vil blive sat fokus på genoplivning.
Hanne Balle orienterede om, at Hjerteforeningen den 28. marts har årets gallashow. Gallashowet er
samtidig startskuddet til at kampagnen ”Gør noget for hjertet” starter op igen i perioden sidst i april
til først i maj måned.
Jesper Kjærgaard orienterede om, at Dansk Cardiologisk Selskab skifter repræsentant i rådet, der
fremover vil være Jens Flensted Lassen.
Freddy Lippert orienterede om konferencen ”EMS 2016” der gennemføres i København 30. maj til
1. juni 2016. Konferencen er den første europæiske konference af sin slags– European Emergency
Medical Services Congress. Konferencen er et samarbejdsprojekt mellem Den Præhospitale Virksomhed i Region Hovedstaden og TrygFonden.
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Ad. 10: Eventuelt.
Mogens Zarling nævnte, at der i den lokale sejl- og motorklub var blevet drøftet muligheden for at
få en AED-vimpel, der angav at den pågældende båd havde en hjertestarter om bord.
Der var en kort drøftelse af forslaget og enighed om, at Majken Frederiksen som DRG’s repræsentant i rådet for badesikkerhed tager forslaget med til drøftelse deri.
Freddy Lippert nævnte, at det Norske landsdækkende hjertestopregister lanceres og begynder mandag den 16. marts 2015.

Ad. 12: Fastsættelse af de næste møder.
Møde nr. 86: Tirsdag den 26. maj 2015 kl. 14.30 til ca. 17.00 ved Falck, Falck-Huset, København.
Møde nr. 87: Tirsdag den 25. august 2015 kl. 14.30 til ca. 17.00 ved Falck, Falck-Huset, København.
Møde nr. 88: Torsdag den 5. november 2015 kl. 14.30 til ca. 17.00 ved Falck, Falck-Huset, København.

Referatet gennemlæst og godkendt af rådets bestyrelse.
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