REFERAT
af
Dansk Råd for Genoplivnings møde nr. 86
Mødet blev gennemført torsdag den 26. maj 2015 ved TrygFonden, Virum.
Til stede:
Hanne Balle, Jesper Kjærgaard, Jens Flensted Lassen, Jens Roland, Ulrik Dollerup (stedfortræder
for Diana), Majken Frederiksen, Bent Mortensen, Thomas Egesborg Pedersen, Freddy Lippert,
Marco Bo Hansen, Grethe Thomas (TrygFonden).
Ikke til stede:
Hanne Pontoppidan, Olav Øfverlind Pedersen, Torsten Lauritsen, Mogens Zarling, Ann Hiort Maltesen, Tim Kristensen, Kim Sørensen, Therese Pulawska.

Dagsorden:
1.
2.
3.
4.

Godkendelse af dagsorden.
Godkendelse af referat af møde nr. 85.
Status siden sidst.
Status samarbejdet DRG og TrygFonden – herunder ny samarbejdsaftale mm.
5. European Cardiac Arrest Awareness Day – Hjertestarterdag den 16. oktober 2015 – herunder organisationernes status for egne oplyste aktiviteter.
6. Drøftelse og beslutning om log-in til DRG-site med referater mv.
7. Førstehjælpsdannelse.
8. Henvendelse fra Hans Kirkegaard om DANARREST.
9. Orientering om konstituering af rådets ledelse jf. vedtægterne.
10. Processen med at oversætte og klargøre materiale for de kommende nye
guidelines 2015.
11. 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 uventede hjertestop forsøges umiddelbart genoplivet.
12. Anden gensidig orientering.
13. Eventuelt.
14. Fastsættelse af de næste møder.
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Ad. 1: Godkendelse af dagsorden.
Godkendt.

Ad. 2: Godkendelse af referat af møde nr. 85.
Godkendt.

Ad. 3: Status siden sidst.
a. Nyt til og på DRG’s hjemmeside.
Til orientering kan det oplyses, at rådets to webmastere Majken Frederiksen og Marco Bo
Hansen gennemgår en webmasteruddannelse, så de kan varetage opdatering af rådets hjemmeside. Grethe Thomas varetager det praktiske i forbindelse med at aftale oplæringen med
webmasterunderviser sammen med Jens Roland.
Majken Frederiksen oplyste, at hun siden sidst har opdateret hjemmesiden med den nye bestyrelse, de nye vedtægter og referatet fra generalforsamlingen.
Der blev opfordret til, at medlemsorganisationerne meget gerne må indsende ønsker til udbygning af hjemmesiden. Forslag sendes til Jens Roland senest 9. juli 2015.
Der var enighed om, at en teaser med de nye guidelines og dato for disse skulle udarbejdes
og lægges på hjemmesiden, herunder info om dansk oversættelse, sammen med en reklame
for kongressen i Prag.
Freddy opfordrede til, at rådet engagerede sig på nogle af de sociale medier, eksempelvis
Twitter, og publicerer opslag her. Således kan der her igennem gøres opmærksom på, når
der kom nyt på hjemmesiden, og også set i lyset af de kommende nye guidelines.
En sms-service, hvor der bliver udsendt besked, når der er nyt på hjemmesiden kunne også
være en mulighed.
Jens Flensted Lassen orienterede om, at punktet fremover er et fast punkt på dagsorden, så
der primært kan informeres om nye artikler med tilhørende infotekst på hjemmesiden.
b. Artikel i praktiserende lægers fagblad om akkreditering og hjertestop.
Behandles på næste møde.
c. AED-vimpel for sejlbåde – drøftelse i Rådet for Større Badesikkerhed.
Majken Frederiksen orienterede om, at hun på møde i badesikkerhedsarbejdsgruppen, og der
her var blevet godt imod ideen, og de går gerne videre med DRG’s hjælp.
d. Opfølgning på generalforsamlingen – vedtægter og budget.
De justerede vedtægter er blevet udsendt til medlemsrepræsentanterne, og det blev oplyst, at
der kan komme ændringer igen senere efterhånden som rådet udvikler sig.
Det reviderede budget som behandlet på generalforsamlingen blev omdelt, hvor tilskuddet
fra TrygFonden for sekretærposten og udgifter til implementering af de nye guidelines nu
fremgår.
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Hanne Balle orienterede om, at Hjerteforeningen sponsorerer trykningen af voksen- og børnefolderen for avanceret genoplivning.
Teaser udarbejdes til hjemmesiden med, at der planlægges med voksenfolderen, og nu også
en børnefolder om muligt.

AD. 4: Status samarbejdet DRG og TrygFonden – herunder ny samarbejdsaftale mm.
Grethe Thomas orienterede om, der har været gennemført møde mellem DRG’s formand og TrygFonden omhandlende den nye samarbejdsaftale.
Samarbejdsaftalen skal være fundamentet for bestyrelsen og rådets sekretariat, og der arbejdes med
udformning af et forslag til samarbejdsaftale.
Endvidere arbejdes der med at udvikle det økonomiske grundlag for sekretariatet. Målet er at etablere DRG som et selvstændigt arbejdende råd bestående af de organisationer i Danmark, der beskæftiger sig med genoplivning og førstehjælp, og på sigt give mulighed for uddannelse og recertificering af personer, der giver førstehjælp i Danmark.
Grethe Thomas bemærkede, at i forbindelse med arbejdet med samarbejdsaftalen havde TrygFonden lagt mærke til, at der er flere CVR-numre med tilknytning af rådet. Det blev besluttet at Jens
Roland undersøger sagen nærmere og samler og/eller lukker CVR-numrene med tilknytning til rådet og rådets aktiviteter.

Ad. 5: European Cardiac Arrest Awareness Day – Hjertestarterdag den 16. oktober 2015 – herunder
organisationernes status for egne oplyste aktiviteter.
Jens Flensted Lassen orienterede om, at der er udsendt e-mail til rådets medlemsrepræsentanter om
at indsende kontaktoplysninger i deres organisationer på personer, der står for hjertestarterdagen.
De, der endnu ikke har responderet, bedes respondere snarest. Jens Roland udsender en reminder til
organisationerne.
Det oplystes, at Merete Kabel fra Mannov er meget tæt på at have materialet færdigt, og det vil tilgå
organisationernes kontaktpersoner snarest.

Ad. 6: Drøftelse og beslutning om log-in til DRG-site med referater mv.
Jens Flensted Lassen orienterede om behovet for at lægge materialer på rådets hjemmeside til medlemsrepræsentanterne. Materialer som mødeindkaldelser og arbejdspapirer mm. vil blive lagt her,
og under et log-in, så kun medlemsrepræsentanterne har adgang til det. Mødereferaterne lægges ud
på den åbne del af hjemmesiden på samme vis som referaterne fra generalforsamlingerne bliver det
i dag.
Der var enighed i rådet om, at det ville være en god idé.
Majken Frederiksen og Jens Roland koordinerer fremdragningen af rådsreferater til at lægge på
hjemmesiden.
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Ad. 7: Førstehjælpsdannelse.
Grethe Thomas orienterede om projekt mellem TrygFonden og NIRAS om at afdække danskernes
førstehjælpsdannelse, og rapporten der er udarbejdet. Rapporten blev omdelt til medlemsrepræsentanterne.
Grethe Thomas orienterede om, at rapporten, der er en kvalitativ undersøgelse af danskernes parathed til at yde livreddende førstehjælp, blandt andet udgør TrygFondens grundlag i deres 5-års Du
kan redde liv kampagne, om at få danskerne til at yde livreddende førstehjælp.
Freddy Lippert orienterede om forsøg i Region Hovedstaden på 1- 1- 2-centralen, hvor førstehjælpere er blevet tilbudt debriefing/feedback efter at have ringet og ydet førstehjælp. Artikel er vedlagt
referatet.

Ad. 8: Henvendelse fra Hans Kirkegaard om DANARREST.
Henvendelsen er fra Hans Kirkegaard, der er professor i akutmedicin ved Århus Universitetshospital. Der spørges til, om DRG kan støtte DANARREST-projektet, der er en in-hospital database for
hjertestop.
Der var en drøftelse af henvendelsen, hvor der var vægt på, at projektet ikke var landsdækkende, og
begrænset til in-hospital. Der var enighed om, at takke nej for nuværende, men samtidig holde muligheden åben for et fremtidigt samarbejde, når projektet er blevet landsdækkende.

Ad. 9: Orientering om konstituering af rådets ledelse jf. vedtægterne.
Jens Flensted Lassen orienterede om, at rådets ledelse nu er konstitueret og består af:
Jens Flensted Lassen som formand
Hanne Balle som næstformand
Tim Kristensen som bestyrelsesmedlem
Jesper Kjærgaard som afgående formand
Jens Roland som sekretær og kasserer
Endvidere indgår Grethe Thomas som TrygFondens repræsentant, suppleret af Anne Jastrup, og
Freddy Lippert som formand for Dansk Hjertestopregister.

Ad. 10: Processen med at oversætte og klargøre materiale for de kommende nye guidelines 2015.
Hanne Balle orienterede om, som tidligere anført, at Hjerteforeningen sponsorerer trykningen af
voksen- og børnefolderen for avanceret genoplivning.
Freddy Lippert orienterede om, at materialerne for de nye guidelines oversættes af formændene for
styregrupperne og Freddy selv som ERC repræsentant. Materiale forventes at tilgå disse omkring
august måned.
Det blev besluttet, at Freddy Lippert og Jens Roland udarbejder en plan for oversættelsesprocessen
indeholdende navne, beskrivelse af processen og milepæle til brug for bestyrelsen og til orientering
i rådet. Guidelineskonferencerne skrives ind i planen.
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Ad. 11: 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 uventede 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.
Næste skridt er et møde mellem formændene for Dansk Råd for Genoplivning og
Dansk Førstehjælpsråd og Jens Roland. Mødet bør gennemføres inden for kort tid
af hensyn til det fortsatte arbejde. Jens Roland initierer.

c) Gennemførelse af en konference i 2015.
Gennemføres i ugen efter hjertestarterkonferencen i København og i Århus.
Rammerne for konferencen er skitseret med oplæg fra styrgruppeformændene og
som ”fyraftensmøder”.
Efterskrift: Datoerne er efterfølgende fastsat til 20. og 21. oktober.
d) Udarbejdelse af pjece til bystandere.
Grethe Thomas orienterede om, at Anne Møller Nielsen, Thea Palsgård og Carolina Malta Hansen har udarbejdet forslag til folder, og er i færd med at få den afprøvet hos personer, der har ydet førstehjælp.
Det færdige produkt præsenteres, når det forelægger.
Det blev besluttet, at Grethe Thomas indkalder Anne Møller Nielsen, Thea Palsgård og Carolina Malta Hansen til et statusmøde sammen med Hanne Balle, Majken Frederiksen og Freddy Lippert.
e) Implementering af førstehjælp som timefast fag.
Udskudt indtil videre til folkemødet på Bornholm 2016, som det ser ud pt.
f) 30 % af befolkningen har gennemført uddannelse i HLR-AED inden for de seneste
3 år.
Intet nyt siden sidst.
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g) 100 % af bevidnede uventede hjertestop forsøges umiddelbart genoplivet.
Intet nyt siden sidst.

Ad. 12: Anden gensidig orientering.
Der blev – som opfølgning på den udsendte mail af 24. april med invitation – kort orienteret om arrangementet ”Hjertestart – hvordan organiserer vi den præhospitale indsats?” arrangeret i et samarbejde mellem Trygfonden, KORA og Hjerteforeningen. Til orientering var arrangementet
den 27.maj, dagen efter rådsmødet.
Freddy Lippert orienterede om, at det første ILS-kursus i Danmark var blevet gennemført med god
succes. Kursuslederne Birgitte Riis Andersen og Sandra Viggers vil senere orientere DRG.
Grethe Thomas og Freddy Lippert deltager i UTSTEIN-møde i Norge i perioden 5. til 7. juni 2015
arrangeret af Laerdal-fonden om community programmer og EMS.
Hanne Balle og Jens Flensted Lassen orienterede om, at Kim Høgh fra Hjerteforeningen har haft
møde med Freddy Lippert og Jens Flensted Lassen om hjerteforeningens rolle inden for førstehjælpen i Danmark. Hjerteforeningen påtænker blandt andet at udvikle nye korte kurser med baggrund i
eksempelvis e-learning og lidt tid med en instruktør. DRG blev indbudt til at komme med sine ideer
om hvordan sådanne korte kurser kunne sammensættes.
Hjerteforeningen benytter fremover i sin undervisning og uddannelse eksisterende materiale fra
ERC og DRG, og vil for egentlige kurser arbejde hen imod ERC’s undervisningskoncept, som det
er implementeret i DRG.

Ad. 13: Eventuelt.
Intet.

Ad. 14: Fastsættelse af de næste møder.
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 TrygFonden, Hummeltoftevej 49, 2830 Virum.

Referatet gennemlæst og godkendt af rådets bestyrelse.
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