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R E F E R A T 
af  

Dansk Råd for Genoplivnings møde nr. 80 
 
Mødet blev gennemført tirsdag den 25. marts 2014 hos Falck. 
 
Til stede: 
Hanne Balle, Torsten Lauritsen, Jesper Kjærgaard, Mogens Zarling, Ann Hiort Maltesen, Jens 
Roland, Diana Sørensen, Majken Frederiksen, Anders Sørensen, Bent Mortensen, Christian 
Skjærbæk, Søren Knap, Tim Kristensen, Grethe Thomas (TrygFonden).  
 
Ikke til stede: 
Hanne Pontoppidan, Anne Bøje, Olav Øfverlind Pedersen, Thomas Egesborg Pedersen, Freddy 
Lippert, Karl Høeg Rasmussen, Roskilde Brandvæsen (vakant). 
 
Endvidere deltog Markus Bjørn Kraft, Kraft og Partners under dagsordenens punkt 3 i forbindelse 
med drøftelse af og opfølgning på rådets strategimøde. 
 
Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden. 

2. Godkendelse af referat af møde nr. 79. 

3. Præsentation af rapport for DRG strategiseminaret ved Kraft og 

Partners og DRG’s drøftelse af det videre forløb, herunder 

konkretisering af strategi. 

4. Status siden sidst. 

- Tilbagemelding fra ERC kongres i Krakow. 

- Tilstedeværelse af pårørende. 

- DRG hjemmeside link til video fra ”Fri Stedet”. 

- DRG hjemmeside – generalforsamlingsreferater og 

dagsordener. 

5. European Cardiac Arrest Awareness Day – Hjertestarterdag den 16. 

oktober 2014. 

6. Status samarbejdet DRG og TrygFonden. 

7. Samarbejde med Dansk Førstehjælpsråd om uddannelsen i hjerte-lunge-

redning og brug af AED’er. 

8. Anden gensidig orientering. 

9. Eventuelt. 

10. Fastsættelse af de næste møder. 
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Svend Trautner indledte mødet med at takke for årene i rådet, og ønskede rådet og dets medlemmer 
god vind fremover. 
 
Jesper Kjærgaard takkede Svend for de 21 år i rådet, som han havde været med til at etablere. Jesper 
anerkendte Svend for hans store arbejde i rådet, og for hans gode politiske tilgang til rådets virke og 
sagerne i rådet, som rådet havde nydt godt af i årenes løb. 
 
 
Ad. 1: Godkendelse af dagsorden. 
 
Dagsordenen godkendt uden bemærkninger. 
 
 
Ad. 2: Godkendelse af referat af møde nr. 79. 
 
Godkendt uden bemærkninger. 
 
 
Ad. 3: Præsentation af rapport for DRG strategiseminaret ved Kraft og Partners og DRG’s drøftelse 
af det videre forløb, herunder konkretisering af strategi. 
 
Markus Kraft fremlagde dispositionen for rådets drøftelser på baggrund af den udsendte rapport fra 
strategiseminaret, herunder plan for rådets drøftelse af seminarets konklusioner på side 10 og 11 i 
rapporten. 
 
Markus’s præsentation er vedlagt referatet.  
 
Rådets drøftelser af konklusionerne indeholdt i de tre konklusioner blev summeret op i følgende: 
 
Ad. Tema 1 – Etablering og professionalisering af DRG: 
 
Med baggrund i alle medlemsrepræsentanters prioritering af de to vigtigste konklusioner under tema 
1, prioriterede rådet med baggrund i en drøftelse gennemførelse af hjertestarterdagen, etablering af 
formelt samarbejde med Dansk Førstehjælpsråd og gennemførelse af en konference i 2014. 
 
Under drøftelserne kom det frem, at gennemførelse af en konference med fordel kunne gennemføres 
som en aktivitet samtidig med hjertestarterdagen for at øge impact og optimere ressourceforbrug. 
Endvidere kom det frem, at de muligheder for at samarbejde med andre om bistand til 
gennemførelse af konference og sekretariat bør undersøges nærmere, eksempelvis via et bureau 
eller en af medlemsorganisationerne. 
 
Ad. Tema 2 – Forskning, uddannelse og udbredelse af viden om hjertestopbehandling: 
 
Efter samme fremgangsmåde som under tema 1 prioriterede medlemsrepræsentanterne udarbejdelse 
af en pjece til bystandere og implementering af førstehjælp som timefast fag. 
 
De to prioriterede tiltag under tema 2 sættes på dagsordenen for næste møde, herunder hvorledes 
emnerne kan operationaliseres. 
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Ad. Tema 3 – Behandling/overlevelse: 
 
Medlemsrepræsentanterne prioriterede, at mere end xx % af befolkningen har haft et 
førstehjælpskursus inden for de seneste 3 år og at 100 % af bevidnede hjertestop forsøges 
umiddelbart genoplivet. 
 
De to prioriterede tiltag under tema 3 sættes på dagsordenen for næste møde, herunder hvorledes 
emnerne kan operationaliseres. Endvidere skal der sættes %-sats på andelen af befolkningen. 
 
Efter den afsluttende almene drøftelse i rådet med sparring fra Markus fra Kraft og Partners var der 
enighed om, at der på det kommende møde skal udarbejdes handlingsplaner til for hvert af de 6 (7) 
udvalgte indsatsområder. 
 
Endvidere skal rådet på strateginiveau skabe konsensus om og beskrive hvordan rådet vil være 
aktivt, hvordan rådet vil komme hen til sit nye ståsted gennem gennemførelsen af sine valgte 
indsatsområder og hvordan rådet kan eksekvere sin strategi effektivt. 
 
 
Ad. 4: Status siden sidst. 
 

a) Tilbagemelding fra ERC kongres i Krakow. 
 
Jesper Kjærgaard orienterede om, at rådet fokuserer på den kommende kongres i 
Bilbao, og at rådet havde sendt et abstrakt til kongressen omhandlende 
hjertestarterdagen. 
 
Endvidere stilles der med et landshold for at deltage i konkurrencen i genopliv-
ning. Landsholdet sponsoreres af styregrupperne for ALS og EPLS. 
 

b) Tilstedeværelse af pårørende. 
 
Majken Frederiksen orienterede om, at det havde været svært at komme videre 
med udarbejdelsen af én samlet udtalelse, idet området er for komplekst. Majken 
anbefalede, at rådet lader udarbejdelsen af en udtalelse ligge. Rådet tiltrådte denne 
anbefaling. 
 

c) DRG hjemmeside link til video fra ”Fri Stedet”. 
 
Majken Frederiksen har en aftale med den tekniske webmaster om opfølgning på 
uddannelse i vedligeholdelse af hjemmesiden den 10. april, hvorefter linket vil 
blive etableret. 
 

d) DRG hjemmeside – generalforsamlingsreferater og dagsordener. 
 
Det blev besluttet, at der på et kommende møde drøftes i hvilket omfang og i givet 
fald hvordan rådets referater og dagsordener fra møder og generalforsamlinger 
skal lægges på hjemmesiden. 
 

 
Ad. 5: European Cardiac Arrest Awareness Day – Hjertestarterdag den 16. oktober 2014. 
 
Torsten Lauritsen, Grethe Thomas og Jesper Kjærgaard mødtes med Mannov den 17. marts for at 
drøfte hjertestarterdagen 2014. 
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Der var til mødet i arbejdsgruppen udarbejdet to oplæg til koncepter for hjertestarterdagen. 
 
Koncept 1 omhandlende aktiviteter i trafikknudepunkter, og koncept 2 omhandlende børn og unge, 
hvor indsatsen skal gennemføres i institutioner og skoler. 
 
Ann Hiort Maltesen fremførte, at hun gerne så at der også blev sat fokus på tegnene for blodprop. 
 
Mogens Zarling fremførte, at koncept 2 med indsatsen i forhold til hjertestarter dagen for ham 
klingede forkert. 
 
Diana Sørensen fremførte, at børnevinklen er attraktiv, så måske kunne knudepunkter med mange 
børn være en ide, måske med fokus målrette mod børn. 
 
Der var en drøftelse med baggrund i ovenstående, hvor det kom frem, at en indsats på institutioner 
og skoler vil fordre en større grad af forberedelse end trafikknudepunkter. At forlystelsessteder ikke 
vil være en god ide, da fokus her vil være andre steder hos personerne, end på hjertestarteren. 
 
Der var enighed om, at konceptet med, at aktiviteterne kommer til dem der venter og har tid, og idet 
der er stilstand i trafikknudepunkter, syntes dette koncept som det bedste. Der var enighed om, at 
koncept 1 prioriteres, og at konceptet med børn og unge eventuelt kan tages op på et senere 
tidspunkt. 
 
 
Ad. 6: Status samarbejdet DRG og TrygFonden. 
 
Jesper Kjærgaard orienterede om, at samarbejdet forløber godt og til gensidig gavn. DRG har som 
følge af samarbejdet i år allerede været nævnt flere gange i medierne, ligesom Jesper senest er 
blevet interviewet i forbindelse med DSB’s initiativ til opsætning af hjertestartere på en række 
udvalgte stationer. 
 
Grethe Thomas orienterede i forlængelse af ovenstående, at TrygFonden har indgået en femårig 
samarbejdsaftale med DSB. TrygFonden donerer hjertestartere til 65 udvalgte stationer – hvor der 
også er tilknyttet en brugergruppe på 10 personer der alle uddannes i HLR. Desuden uddannes 100 
DSB supervisere . DSB er aktuelt i udbud med 520 hjertestartere til samtlige tog.  Projektet er ikke 
tilknyttet forskning endnu, men kunne være velegnet til en Ph.D. afhandling. Grethe orienterede 
endvidere om, at der efterfølgende er modtaget henvendelse fra Arriva, der har udtrykt interesse i et 
lignende projekt, men da der er tale om en privat virksomhed kan der fra TrygFondens side ikke 
indgås en samarbejdstale indeholdende hjertestarterdonationer. 
 
I samarbejdet mellem DRG og TrygFonden er der udarbejdet et abstrakt til ERC’s kongres i Bilbao 
om hjertestarterdagen. Abstraktet har vinklen hvordan en hjertestarterdag arrangeres, set ud fra en 
kommunikationsmæssig synsvinkel. Abstraktet er lavet som en poster, ligesom der på kongressen er 
et mindre oplæg fra alle landene omhandlende deres hjertestarterdag. Til brug for denne 
præsentation er blandt andet videoen fra FriStedet blevet tekstet med engelske undertekster. 
 
 
Ad. 7: Samarbejde med Dansk Førstehjælpsråd om uddannelsen i hjerte-lunge-redning og brug af 
AED’er. 
 
Jesper Kjærgaard orienterede om, at første konkrete tiltag i forlængelse af strategimødet er taget 
med en kontakt til Dansk Førstehjælpsråd med henblik på et øget samarbejde om uddannelsen i 
hjerte-lunge-redning og brug af AED’er. 
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Dansk Førstehjælpsråds (DFR) uddannelse ”Førstehjælp ved hjertestop” ligner DRG’s HLR-AED 
kursus meget. 
 
Jesper foreslog, at rådet nedsætter en arbejdsgruppe, der med baggrund i en analyse af DFR’s 
uddannelse kommer med forslag til, hvorledes DFR’s uddannelse kan harmoniseres yderligere i 
forhold til DRG’s HLR-AED kursus, og hvad der skal kræves for at DRG kan bakke op om DFR’s 
uddannelse. 
 
Tim Kristensen gjorde opmærksom på, at rådet skal passe på ikke at udvande den kvalitet som DRG 
står for. 
 
Grethe Thomas gjorde opmærksom på anbefalingerne fra Sundhedsstyrelsens rapport om 
hjertestartere i Danmark, der lagde op til at uddannelsen i hjertestartere sker ved ERC’s kursus i 
HLR-AED. Dette bør medindtænkes i arbejdsgruppens arbejde. 
 
Torsten Lauritsen foreslog, at det kan indskrives i kommissoriet, at de to råd inden for 
genoplivningsområdet på sigt bliver samordnet, og et en eventuel sammenlægning diskuteres. 
 
Det blev besluttet at arbejdsgruppen består af Jens Roland (styregruppen for HLR-AED kurserne), 
Ann Hiort Maltesen, Jesper Kjærgaard og Jens Rosenberg (styregruppen for ALS-kurserne) som ad-
hoc medlem. 
Endvidere var der enighed om, at arbejdsgruppen bør rette en kontakt til Niels Moth Christiansen 
fra Sundhedsstyrelsen i forbindelse med sit arbejde. 
 
 
Ad. 8: Anden gensidig orientering. 
 
Grethe orienterede om, at der på rådets strategiseminar ikke var blevet sat en procentsats for 
genoplivning på rådets mål om bystander genoplivning. 
 
I TrygFondens årsskrift ”Billeder og Ord” har TrygFonden beskrevet sin nye fem årige kampagne 
Du kan redde liv, hvor målet er at bystander cpr stiger fra de nuværende 58 % til  85 %. Med 
baggrund i erfaringerne fra projektet ”Bornholm redder liv” skønnes det ikke urealistisk, men dog 
ambitiøst.    
 
Grethe nævnte i den forbindelse, at bystander cpr på Bornholm ved projektets afslutning var 73 %, 
blandt andet med baggrund i intensiv uddannelse, opsætning og registrering af hjertestartere og en 
massiv medieindsats. Seneste opfølgning på projektet viser, at bystander cpr er steget til 77 %, 
blandt andet fordi der er sket en efterfølgende adfærdsændring, hvor det ikke længere er socialt 
acceptabelt ikke at yde HLR.  
 
Hanne Balle orienterede om, at Hjerteforeningens kampagne ”Gør noget for hjertet” igen i år 
indeholder udbydelse af en række kurser og har til formål at skaffe midler til forskning. 
 
Hanne nævnte også, at Hjerteforeningen fortsat får en del henvendelser om at sige nej til 
genoplivning, og henvendelser om hvorfor indblæsninger i forbindelse med genoplivning ikke 
fjernes. 
 
Torsten Lauritsen tilbød DRG at stå med ved sit logo i et forskningsprojekt om kursusdeltagelse. 
Forskningsprojektet er begyndt, og der kommer fremdrift i det for alvor nu. 
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DRG er villig til at støtte op om forskningsprojektet således at rådets logo kan anvendes i 
forbindelse med projektet, men endeligt tilsagn kan først gives efter Rådet har været forelagt 
forsøgets protokol og aftalt nærmere præmisser for samarbejdet 
 
Grethe Thomas orienterede om, at TrygFonden i sin kampagne Du kan redde liv, ikke italesætter 
indblæsninger, men udelukkende hands only cpr i forbindelse med genoplivning. Indblæsningerne 
skrives ud bl.a. med baggrund i at store lande som USA, Japan og England har gjort det og det 
forhåbentligt kan forventes, at Guidelines 2015 gør det. Det store fokus i Du kan redde liv 
kampagnen er at få danskerne til at handle ved altid at ringe 1-1-2 og få en sundhedsfaglig i røret, 
som herefter styrer HLR.  
 
Majken Frederiksen orienterede om, at der er møde i udvalget for Vand og Badesikkerhed den 10. 
april, hvor omdrejningspunktet vil være Præstø-ulykken. Majken holder på mødet et oplæg om 
hypothermibehandling på sygehuse. 
 
Majken nævnte endvidere, at hun deltager på den svenske konference ”HLR-2014”, hvor fokus vil 
være på drukning. 
 
Dansk Sygeplejeråds sygeplejefestival bliver afholdt den 15. november, og Majken opfordrede til, 
at sygeplejerskerne i rådet vil deltage. Hun nævnte i den sammenhæng, at det kunne være en ide, at 
der blev gennemført en aktivitet i regi af rådet, eventuelt demonstration af HLR og AED. 
Rådet bakkede op om ideen og initiativet. 
 
Jesper Kjærgaard orienterede med baggrund i strategimødets og drøftelserne tidligere på mødet om 
gennemførelse af en konference, at han deltager i et EU-samarbejde, der skal afsluttes med en 
konference. Han foreslog, at konferencen placeres den 16. oktober i forbindelse med 
hjertestarterdagen, og den gennemføres i et samarbejde med DRG, og at DRG er med til at sætte 
programmet sammen. Jesper råder i projektet over sekretariatsbistand til at planlægge og 
gennemføre konferencen. 
 
Der var enighed i rådet om at DRG gik med, og er med til at sætte programmet for konferencen. Det 
blev besluttet, at Torsten Lauritsen, Mogens Zarling, Hanne Balle og Majken Frederiksen udgør 
rådets arbejdsgruppe i denne forbindelse, og repræsenterer DRG. 
 
 
Ad. 9: Eventuelt. 
 
Intet. 
 
 
Ad. 10: Fastsættelse af de næste møder. 
 
Møde nr. 81: Tirsdag den 17. juni 2014 kl. 14.30 til ca. 17.00 ved Falck, Falck-Huset, København. 
Møde nr. 82: Torsdag den 28. august 2014 kl. 14.30 til ca. 17.00 ved Falck, Falck-Huset, 
København. 
Møde nr. 83: Tirsdag den 11. november 2014 kl. 14.30 til ca. 17.00 ved Falck, Falck-Huset, 
København. 
 
Referatet gennemlæst og godkendt af rådets bestyrelse. 
 
Med venlig hilsen  
 
For bestyrelsen; Jens Roland, Referent 


