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R E F E R A T 
af  

Dansk Råd for Genoplivnings møde nr. 81 
 
Mødet blev gennemført tirsdag den 17.juni 2014 hos Falck. 
 
Til stede: 
Hanne Balle, Torsten Lauritsen, Jesper Kjærgaard, Freddy Lippert, Mogens Zarling, Ann Hiort 
Maltesen, Jens Roland, Torben Bastholm, Majken Frederiksen, Bent Mortensen, Søren Knap, Tim 
Kristensen, Kim Sørensen, Grethe Thomas (TrygFonden).  
 
Ikke til stede: 
Hanne Pontoppidan, Anne Bøje, Christian Skjærbæk, Diana Sørensen, Olav Øfverlind Pedersen, 
Thomas Egesborg Pedersen, Karl Høeg Rasmussen, Roskilde Brandvæsen (vakant). 
 
Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden. 
2. Godkendelse af referat af møde nr. 80. 
3. Status siden sidst. 

- Tilbagemelding fra ERC kongres i Bilbao 
- DRG hjemmeside link til video fra ”Fri Stedet” 
- DRG logi ifm. forskningsprojekt om kursusdeltagelse 
- Nationale retningslinjer for anafylaksi. 

4. European Cardiac Arrest Awareness Day – Hjertestarterdag den 16. 
oktober 2014. 

5. Status samarbejdet DRG og TrygFonden. 
6. Samarbejde med Dansk Førstehjælpsråd om uddannelsen i hjerte-lunge-

redning og brug af AED’er. 
7. 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. 
8. Anden gensidig orientering. 
9. Eventuelt. 
10. Fastsættelse af de næste møder. 
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Ad. 1: Godkendelse af dagsorden. 
 
Dagsordenen godkendt uden bemærkninger. 
 
 
Ad. 2: Godkendelse af referat af møde nr. 80. 
 
Godkendt med bemærkning ad. dagsordenspunkt 6, hvor Mogens Zarlings udtalelse korrigeres til, 
at han var enig i, at koncept 2 kunne være en god ide, men det skulle ses i forhold til det samlede 
fokus. 
 
 
Ad. 3: Status siden sidst. 
 

a) Tilbagemelding fra ERC kongres i Bilbao. 
 
Grethe orienterede fra ERC kongressen i Bilbao – præsentation vedlagt. 
 
DRG og TrygFonden havde sendt et abstract til kongressen om medievinklen i 
forbindelse med hjertestarterdagen. Såvel abstractet som det etablerede 
samarbejde mellem DRG og TrygFonden høstede stor anerkendelse fra mange af 
de andre lande og deltagerne. 
 
Abstracten er 10 dage efter kongressen i Bilbao justeret til, og indsendt til 
American Heart Association, og det afventes nu om den bliver antaget. 
 
Konferencen i Bilbao angav følgende tendenser: 
- Førstehjælp er i task-force med det formål at bringe HLR-kurser ind i en 

review proces  
- Uddannelsessystemet modulopbygges. Lægmand-BLS, ALS o.s.v. op til de 

tilhørende instruktørniveauer 
- E-learning program iværksættes og implementeres efter 2015. I Danmark 

bliver DRG ansvarlig for implementering 
- Identifikation af hjertestop og stroke på 1-1-2 er forudsætningen for reddede 

liv 
- Guidelines 2015 offentliggøres på Hjertestarterdagen den 16. oktober 2015   
- Alt tyder på at Hands-only CPR ikke bliver golden standard i ERC  
- ERC overvejer en formidlings task-force. TrygFonden har budt ind. 

 
Der er General Assembly Meeting i ERC den 26. juni, og det forventes, at der på 
næste rådsmøde vil kunne siges mere om den fremtidige kursusstruktur i ERC, der 
synes at gå mod en tydeligere og mere sammenhængende modulopbygning. 
Endvidere er der sat et punkt på omhandlende mediestrategi efter DRG’s og 
TrygFondens indlæg på kongressen i Bilbao om mediestrategien i DK ifm. 
hjertestarterdagen. 
 
Det overordnede indtryk af kongressen er ok, med flere deltagere (980) end 
forventet og konkurrencen i genoplivning som et godt og praktisk betonet indslag. 
Selve kongresarrangementet bar præg af løs logistik og styring, med manglende 
vand, langsom teknikopfølgning og ombooking af lokaler undervejs mm. 
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b) DRG hjemmeside link til video fra ”Fri Stedet”. 
 
Majken Frederiksen har lagt link til filmen op på rådets hjemmeside. Den er 
placeret under menupunktet Hjertelungeredning 
http://genoplivning.dk/hjertelungeredning/faa-mit-hjerte-til-at-slaa-hjertestarter/   
 

c) DRG logi ifm. forskningsprojekt om kursusdeltagelse. 
 
Intet nyt. 
 

d) Nationale retningslinjer for anafylaksi. 
 
Jesper Kjærgaard orienterede om, at DRG havde indsendt bemærkninger i 
høringsfasen, men ikke alle bemærkninger kunne ses i de udsendte retningslinjer. 
Det betyder, at der er nogle detaljer i de udsendte retningslinjer om anafylaksi, 
hvor der ikke er fuld overensstemmelse til ERC retningslinjer. DRG er nævnt som 
høringspart i retningslinjerne. 
 
Der var enighed om, at Jesper skriver til Hans-Jørgen Malling, og takker for at 
DRG blev taget med i høringsarbejdet. 

 
 
Ad. 4: European Cardiac Arrest Awareness Day – Hjertestarterdag den 16. oktober 2014. 
 
Jesper Kjærgaard orienterede om, at der siden sidste rådsmøde havde været gennemført ét møde i 
arbejdsgruppen, hvor rådets anbefalede område om fokus på trafikknudepunkter var blevet fulgt op. 
 
Der er efterfølgende fra Mannov’s side blevet taget kontakt til rådets medlemsorganisationer med 
en orientering og advisering af hjertestarterdagen 2014. 
 
På arbejdsgruppens næste møde den 2. juli vil omdrejningspunktet være udarbejdelse af konkrete 
handlingsplaner og udarbejdelse af friske tal inden for genoplivningsområdet. 
 
 
Ad. 5: Status samarbejdet DRG og TrygFonden. 
 
Grethe Thomas orienterede om, at hun efter strategiseminaret og sidste møde havde tænkt over 
muligheder for den fremtidige sekretariatsfunktion i DRG. En mulighed kunne være at TrygFonden 
i en periode på tre til fem år bidrog med sekretariatsfunktionen til DRG, hvorefter DRG selv 
overtager funktionen. I perioden skal DRG udvikles og gøres selvkørende som en organisation med 
indtægter, der fremover kan finansiere sekretariatsfunktionen. En professionalisering af DRG. 
Udviklingen vil skulle varetages af en person med kompetencer inden for organisationsudvikling, 
og skal således hentes ind udefra. Det betyder også, at rådets nuværende egen sekretariatsfunktion 
sandsynligvis skal fortsætte i en eller anden form igennem udviklingsperioden. Når udviklingen er 
gennemført kan der rekrutteres en målrettet profil til varetagelse af det nye sekretariats videre drift.  
 
Jesper Kjærgaard syntes det lød godt med udvikling af DRG’s sekretariatsfunktion på den 
foreslåede måde ved hjælp af en ”organisationsudviklingsperson”. Det er imidlertid i øjeblikket 
uden for rådets råderum. 
 
Grethe svarede, at såfremt der er opbakning i rådet til at gå videre med en nærmere undersøgelse og 
konkretisering af forskellige muligheder i forlængelse af det skitserede, så vil hun kunne have et 
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oplæg klar til rådets næste møde. Der var fuld opbakning fra rådet, og det medtages på næste møde i 
august. 
 
 
Ad. 6: Samarbejde med Dansk Førstehjælpsråd om uddannelsen i hjerte-lunge-redning og brug af 
AED’er. 
 
Jesper Kjærgaard indledte med, at med baggrund i de fremlagte fremtidsperspektiver inden for 
genoplivningsområdet fra kongressen i Bilbao, og den udvikling genoplivningsområdet generelt 
bevæger sig i, vil det være godt såfremt DRG kan skabe sig et større overblik og indflydelse inden 
for området i Danmark. 
 
Arbejdsgruppen med Jens Roland, Ann Hiort Maltesen, Jesper Kjærgaard og Jens Rosenberg har 
analyseret DFR’s uddannelsesplan for ”Førstehjælp ved hjertestop”, og kommet med en anbefaling. 
 
Jens Roland orienterede om, at arbejdsgruppen havde haft kontakt til Sundhedsstyrelsen, der finder 
det positivt, at DRG har taget initiativ til, at få DFR til i højere grad at følge ERC’s retningslinjer 
for uddannelse af lægmand. For Sundhedsstyrelsen er det dog vigtigt at pointere, at ERC’s 
retningslinjer er referencen inden for området. 
 
Jesper fortsatte med, at det ville være godt for DRG, såfremt rådet kunne komme med en form for 
blåstempling af DFR’s uddannelse inden for genoplivningsområdet, og lagde op til en drøftelse af 
den fremsendte analyse fra arbejdsgruppen. 
 
Ann Hiort Maltesen redegjorde kort for ”Førstehjælp ved hjertestop”, der er et modul i DFR’s 
uddannelsesstruktur, og som typisk gennemføres i forbindelse med andre moduler med et mere 
førstehjælpspræget indhold, og ud over hjertestop. 
DFR har i samarbejde med Justitsministeriet udviklet uddannelserne til kørekort for bilister og for 
knallertkørere, der begge indeholder ”Førstehjælp til hjertestop”, er på 8 timer i alt og koster ca. 
550,-. DFR’s generelle minimumsanbefaling er et 7 timers kursus, hvori også ”Førstehjælp til 
hjertestop” indgår og koster ca. 550,-. Såfremt ”Førstehjælp til hjertetsop” skulle gennemføres som 
et selvstændigt modul, vurderede Ann, at det ville koste ca. 450,-. ERC’s kursus der udbydes i regi 
af DRG koster til sammenligning ca. 800-1.000,- 
 
Ann afsluttede med at sige, at Justitsministeriet har givet accept for op til 16 deltagere på de 
færdselsrelaterede førstehjælpskurser, og det ligeledes er DFR’s generelle maksimumsanbefaling 
for antal deltagere på førstehjælpskurser. Der foregår pt. i DFR et udviklingsarbejde i samarbejde 
med Undervisningsministeriet om førstehjælpsundervisning inden for erhvervsskoleområdet, og 
Undervisningsministeriet vil gerne have hævet deltagerantallet pr. instruktør. 
 
I drøftelsen af analysen med tilhørende anbefaling var der i DRG enighed om: 
 

- At DRG undersøger evt. udgift i forhold til at ERC’s bogmateriale kan indsættes i DFR’s 
førstehjælpsbøger 

- De to konkrete anbefalinger bibeholdes, idet de fandtes umiddelbare realiserbare og ville 
medvirke til at hæve kvaliteten af den gennemførte undervisning jf. planen 

- Deltagerantallet på et uddannelsesmodul i genoplivning er maksimalt 16, og DRG kan ikke 
støtte en øgning og fortsat kunne anbefale DFR’s uddannelse inden for genoplivningsom-
rådet – analysen og anbefalingen tilrettes dette. 

- Der i DFR’s instruktøruddannelse sættes fokus på ERC’s algoritme, således at denne bliver 
omdrejningspunkter for instruktørernes uddannelse inden for genoplivningsområdet – 
analysen og anbefalingen tilrettes dette 

 



 5 

Den tilrettede analyse og anbefaling rundsendes til rådets medlemmer efter justering, og der aftales 
et møde mellem DRG og DFR i august/september måned for fremlæggelse og drøftelse af DRG’s 
anbefaling. 
 
 
Ad. 7: 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. 

 
Operationaliseringen ligger i den nedsatte arbejdsgruppe for planlægning, 
gennemførelse og evaluering af hjertestarterdagen. 
 

b) Etablering af formelt samarbejde med Dansk Førstehjælpsråd. 
 
Operationaliseringen ligger i forlængelse af analysen og rådets anbefalinger til 
DFR vedrørende deres kursusmodul ”Førstehjælp ved hjertestop”. 

 
c) Gennemførelse af en konference i 2014. 

 
Operationaliseringen ligger i den på sidste møde nedsatte arbejdsgruppe bestående 
af Torsten Lauritsen, Mogens Zarling, Hanne Balle og Majken Frederiksen. 
 
Jesper Kjærgaard fremlagde de tanker der er vedrørende konferencen indtil nu, 
herunder at det bliver en pilotkonference med 2 spor. Et spor for offentligheden, 
der ligger sig i forlængelse af hjertestarterdagens tema om genoplivning, og et 
andet sport for fagpersoner inden for genoplivningsområdet og en 
profilering/branding af DRG. Dette andet sport vil have fokus på såvel forskning 
som noget hands-on/praktisk i forbindelse med genoplivning. 
 
Der var en drøftelse af fordele og ulemper ved en gennemførelse af konferencen 
samtidig med hjertestarterdagen eller en som en selvstændig dag, evt. i 2015. Bl.a. 
udtrykte Majken Frederiksen og Hanne Balle udfordringer med at være aktive med 
at afvikle en konference samme dag, da de er ansvarlige og aktive med aktiviteter 
med førstehjælp i deres respektive organisationer og ikke ville kunne være to 
steder på en gang- Rådet var enige om, at forsøge at gennemføre den samtidig med 
hjertestarterdagen, idet mediedækning er etableret, og deltagergrupperne for 
konferencen ikke er optaget grundet hjertestarterdagen. 
 
Der var endvidere en drøftelse af muligheden for gratis forplejning til deltagerne 
via sponsorer, om der skulle være en deltagerbetaling herunder størrelsen – dog 
holdning mod det minimale om nogen. Der var enighed om, at det drøftes videre i 
arbejdsgruppen. 
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d) Udarbejdelse af pjecer til bystandere. 
 

Hjerteforeningen er interesseret i at være med til at udvikle pjecen. Det er dog ikke 
afklaret om Hjerteforeningen kan støtte økonomisk. 
 
Der var en drøftelse af ideer til pjecen, og der var enighed om, at den skal være 
psykisk orienteret og give svar på de typiske spørgsmål bystandere står med 
bagefter. 
 
Der blev nedsat en arbejdsgruppe for udvikling af pjecen bestående af Hanne 
Balle, Ann Hiort Maltesen, Jens Roland, Freddy Lippert og Jesper Kjærgaard, 
ligesom der var enighed om, at der efter behov kan inddrages øvrige 
ressourcepersoner. 
 
Arbejdsgruppe udarbejder disposition/oplæg for præsentation på næste møde i 
august. 

 
e) Implementering af førstehjælp som timefast fag. 

 
Der var en drøftelse af indsatsområdet, og der var enighed om, at området er svært 
at tage fat på grundet det politiske aspekt, der er meget stort. 
 
Der var enighed om, at der i rådet skal være en nærmere drøftelse af, hvad DRG 
vil inden for området, at DRG kan lade sig repræsentere på Folkemødet 2015 i uge 
24 på Bornholm, og der i givet fald skal etableres en arbejdsgruppe i rådet til at 
løfte opgaven. 
 
Grethe Thomas og Jesper Kjærgaard drøfter Folkemødeideen med Mannov på 
hjertestartermødet den 2. juli. 
 

f) XX% af befolkningen har gennemført et kursus i HLR-AED inden for de seneste 3 
år. 
 
Drøftes på næste møde i august. 

 
g) 100% af bevidnede hjertestop forsøges umiddelbart genoplivet. 

 
Drøftes på næste møde i august. 
 

 
Ad. 8: Anden gensidig orientering. 
 
Majken Frederiksen orienterede om, at DRG på DSR’s kongres i november har fået tildelt den 
første seance, lige efter formandens åbning. 
 
Majken orienterede endvidere om, at hun havde deltaget i den svenske HLR-kongres, der havde 
fokus på drukning og de specielt tilpassede guidelines hertil. 
 
Grethe Thomas orienterede om, at TrygFonden er i færd med at kontakte samtlige folke-, special-, 
efter-, og friskoler mv. i landet. Skolerne har siden 2007 kunne bestille TrygFondens gratis 
læringssæt med tilhørende materialer for undervisning i genoplivning på www.hjertestarter.dk, men 
TrygFonden har været bekendt med, at klassesættene ofte er landet på et lager, og ikke været taget i 
brug. Derfor ringes der nu systematisk ud til skolerne og tilbydes introduktion i brug af 
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klassesættene. TrygFonden har ligeledes fokus på at donere hjertestartere til skolerne efter fondens 
fadderkoncept. Det betyder, at skolen modtager en hjertestarter inklusiv varmeskab og et ERC 
kursus i HLR-AED tre år i træk. Det giver flere afledte effekter: Lærerne bliver HLR uddannede og 
føler sig kompetente til at undervise ved brug af klassesættene, Eleverne bliver fortrolige ved at se 
en hjertestarter hænge i skolegården, og muligheden for, at lokalmiljøet kan benytte hjertestarteren 
24/7.    
 
Grethe uddelte TrygFondens pjece for ansøgninger. Der kan også søges om tilskud til 
gennemførelse af undervisning i genoplivning. Grethe gjorde i den forbindelse opmærksom på, at 
på grund af TrygFondens strategiske samarbejde med DRG, så ydes der kun tilskud til ERC kurser 
med ERC certificerede instruktører. 
 
Jesper Kjærgaard oplyste, at han stiller sit formandskandidatur til rådighed ved rådets 
generalforsamling i foråret. 
 
Jesper foreslog, at der ved forårets generalforsamling samtidig ser på vedtægterne, herunder en 
indføjelse af at rådets formand vælges 1 år forud for sin formandsperiode, således at vedkommende 
løbende har et år til at sætte sig ind i rådets arbejde og sager. 
 
 
Ad. 9: Eventuelt. 
 
Intet. 
 
 
Ad. 10: Fastsættelse af de næste møder. 
 
Møde nr. 82: Torsdag den 21. 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 Dansk Røde Kors, 
Blegdamsvej 27, 2100 København Ø. 
Møde nr. 84: Torsdag den 15. januar 2015 kl. 14.30 til ca. 17.00 ved Falck, Falck-Huset, 
København. 
 
 
Referatet gennemlæst og godkendt af rådets bestyrelse. 


