REFERAT
af
Dansk Råd for Genoplivnings møde nr. 88
Mødet blev gennemført torsdag den 5. november 2015 ved TrygFonden, Virum.
Til stede:
Jens Flensted Lassen, Jens Roland, Majken Frederiksen, Freddy Lippert, Therese Pulawska, Christian Skjærbæk, Hanne Balle, Matthias Giebner, Hanne Pontoppidan, Bent Mortensen, Kim Sørensen, Marco Bo Hansen, Grethe Thomas samt Merete Kabel fra Mannov.
Ikke til stede:
Mogens Zarling, Tim Kristensen, Olav Øfverlind Pedersen, Torsten Lauritsen, Thomas Egesborg
Pedersen, Ann Hiort Maltesen, Dennis Sander Holst, Jesper Kjærgaard, Karl Høeg Rasmussen.

Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden.
2. Godkendelse af referat af møde nr. 87.
3. Status siden sidst.
 Nyt til og på DRG’s hjemmeside
 Status på besvarelse af henvendelser behandlet på sidste møde
4. European Cardiac Arrest Awareness Day – Hjertestarterdag den 16. oktober 2015 – Opfølgning.
5. Status samarbejdet DRG og TrygFonden – herunder ny samarbejdsaftale mm.
6. Drøftelse af DRG’s muligheder og tiltag for at etablere eget sekretariat.
7. Status for opdatering af og uddannelse af personer til at udbygge, opdatere og vedligeholde DRG hjemmeside samt ny Twitterprofil.
8. Opfølgning og status på G2015 konferencer og orientering om status på
og den fortsatte proces med at oversætte og klargøre materiale for de
nye guidelines 2015.
9. 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 2016
- 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.
10. Anden gensidig orientering.
11. Eventuelt.
12. Fastsættelse af de næste møder.
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Ad. 1: Godkendelse af dagsorden.
Godkendt, dog blev punkt 4 behandlet efter godkendelsen af dagsordenen af hensyn til Merete Kabel fra Mannov, således hun kunne forlade mødet efter punktet.

Ad. 2: Godkendelse af referat af møde nr. 87.
Godkendt.
Herunder fulgte en præsentation af rådets tilstedeværende medlemsrepræsentanter samt velkomst til
Matthias Giebner, ny repræsentant fra Falck.

Ad. 3: Status siden sidst.
a. Nyt til og på DRG’s hjemmeside.
Majken orienterede om, at Marco og Majken havde været til uddannelse hos Anne-Marie
Mosbech ud fra den af sekretariatet udarbejdede opgaveliste.
Der er etableret abonnementsmulighed for nyheder på sitet. Der er etableret medlems-login
for senere aktivering. Alt materiale vedrørende de nye guidelines 2015 er opdateret, hvilket
vil sige tekster, links, dansk udarbejdet resume og postere (endnu de engelske) samt udskiftning af nødvendige illustrationer.
Majken spurgte til, om listen bag medlems-login for ALS instruktørerne skal opdateres?
Marco og Majken opfordrede til, at når medlemsrepræsentanterne ser materiale eller lignende der kunne være interessant at få på drg.dk, at de så sendte det til dem.
Der er samtidig med uddannelsen i at servicere rådets hjemmeside blevet oprettet et Twitterprofil for rådet, som der kan kommunikeres fra når der er nyt.
Der var en drøftelse af fordele og ulemper ved såvel Twitter som for Facebook, idet flere
medlemmer ønskede, at der også blev set på muligheden for at oprette en Facebook profil
for rådet.
Det blev besluttet, at bestyrelsen diskuterer en Facebook-profil for rådet, og hertil hørende
formålsbeskrivelse for drøftelse på næste rådsmøde.
b. Jens Roland gav en kort orientering om, at der var svaret på de fire henvendelser som drøftet
på sidste rådsmøde.
Ad. 4: European Cardiac Arrest Awareness Day – Hjertestarterdag den 16. oktober 2015 – Opfølgning.
Merete Kabel fra Mannov præsenterede opfølgningen på hjertestarterdagen 2015 ved hjælp af vedhæftede præsentation ”151103-1 TrygFonden - Hjertestarterdagen - evaluering”
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Undervejs i præsentationen blev Dansk Folkehjælp fremhævet med gennemførelsen af 25 arrangementer, ligesom der er en stigning af aktører med arrangementer uden for DRG, hvilket kan indikere, at dagen er ved at forankre sig.
Der var enighed om Mannovs konklusion, at Hjertestarterdagen giver en god oplevelse for borgerne, og sandsynligvis er en øjenåbner for mange af dem.
Jens Flensted Lassen rundede punktet og tilkendegav, at han som formand finder hjertestarterdagen
vigtig, og det er godt at se, at rådets medlemsorganisationer står sammen om opgaven.
AD. 5: Status samarbejdet DRG og TrygFonden – herunder ny samarbejdsaftale mm.
Jens Flensted Lassen sagde, at på sidste møde var processen for udfærdigelsen af samarbejdsaftalen
blevet rejst en gang til, og der måtte samles op, så samarbejdsaftalen måtte sendes rundt en gang til
til medlemsrepræsentanterne, hvorefter den var blevet underskrevet.
Jens Flensted Lassen havde efterfølgende læst op på de seneste mødereferater, og holdt dem op
imod sit virke som ny formand. Det i den sidste del af processen med udfærdigelsen af samarbejdsaftalen at være blevet påtalt som værende udemokratisk som formand opfattede han ikke som rigtigt, og når der ses tilbage i referaterne, så bunder udtalelserne mere i, at afsenderne af dem ikke
havde været rettidige i deres ageren undervejs i processen. Det fandt han ikke rimeligt.
Det må være rimeligt at se på rådets formål og være tro mod dette. Herunder være tro mod det undervisningsmateriale, der giver en uniform undervisning til gavn for alle.
Hanne Pontoppidan supplerede med, at når hendes organisation, der arbejder internationalt og på
tværs af landegrænser, så er det nødvendigt, at det der undervises i er solidt funderet og underbygget videnskabeligt.
Grethe Thomas supplerede med, at samarbejdsaftalen er udarbejdet med baggrund i de tilbagemeldinger der er fremkommet i rådet, og under hensyntagen til alle medlemsorganisationer, herunder
at:
- Den demokratiske proces bliver fremover, at DRG aftaler sammen med sekretariatslederen
opgaver der skal løses og økonomi.
- Aftalen har skabt rammen for etablering af et bæredygtigt sekretariat i DRG efter 2018.
- Stillingsopslaget for sekretariatslederen finjusteres tekstmæssigt i øjeblikket, og vil efterfølgende blive sendt ud i rådet til orientering.
- Når sekretariatslederen er fundet og ansat, skal vedkommende i samarbejde med rådet udarbejde sekretariatsplan, der er den plan der styrer sekretariats opgaver og aktiviteter igennem
året.
Ad. 6: Drøftelse af DRG’s muligheder og tiltag for at etablere eget sekretariat.
Jens Flensted Lassen nævnte, at når sekretariatslederen er ansat, så skal sekretariatsplanen udfærdiges. Naturlige aktiviteter i planen vil være arbejdet omkring hjertestarterdagen og rådets årlige konference, men også rådets daglige drift vil skulle indeholdes.
Dagsordens punkt omhandler hvorledes rådet inden for de næste tre år kan bliver bæredygtigt, således at sekretariatet efter 2018 er finansieret via rådets egne indtægter.
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Der har på tidligere møder kort været nævnt muligheder som undervisningsmateriale fra DRG til
medlemsorganisationerne og certificering af undervisende organisationer. Begge vil kunne være et
aktiv for både DRG og den undervisende organisation. Der har endvidere været nævnt et beløb på
10,- pr. deltager i forbindelse med certificeringen af organisationen, men certificeringen kan også
omfatte selve deltageren.
Ovenstående er kun en af flere muligheder for aktiviteter, som rådet kan igangsætte frem mod at
blive bæredygtigt. Jens Flensted Lassen forslog i forlængelse heraf, at medlemsorganisationerne
fremkommer med ideer til, hvilke aktiviteter der kan bidrage til at rådet bliver bæredygtigt inden for
de næste tre år.
Der var enighed om, at medlemsorganisationerne indsender deres ideer til bestyrelsen, der samler
dem i et idékatalog.
Therese Pulawska fremførte, at en afgift på 10,- pr. kursusdeltager i hendes organisation, Forsvaret,
var udelukket. Forsvaret uddanner mange om året, og betaler i øjeblikket 5,- pr. deltager til Dansk
Førstehjælpsråd, og 10,- oveni dette til DRG vil være en betydelig omkostningsstigning for deres
førstehjælpsaktiviteter.
Der var herefter en diskussion om, om det er vigtigt at fremkomme med ideer til, hvorledes DRG
får finansieret sit sekretariat. Det blev heri foreslået, at DRG eksempelvis kunne rette henvendelse
til Sveriges, Norges og Englands nationale råd inden for genoplivningsområdet, for at høre hvorledes disse havde organiseret sig og finansierer deres aktiviteter.
Grethe Thomas nævnte, at ERC som noget nyt i G2015 havde medindtaget førstehjælpsområdet i
guidelines, ligesom der på undervisningsfronten inden for ERC’s kurser er nye tiltag på vej.

Ad. 7: Status for opdatering af og uddannelse af personer til at udbygge, opdatere og vedligeholde
DRG hjemmeside samt ny Twitterprofil.
Status for den egentlige uddannelse er beskrevet under dagsordenens punkt 3. a.
Marco Bo Hansen orienterede om, at Sandra Viggers og han havde deltaget i en konference i Torino
om anvendelsen af sociale medier til at komme ud med sine budskaber inden for lægeverdenen, og
med stort udbytte. Det lærte var blevet anvendt i forbindelse med streaming og twitning fra hjertestarterdagen, og efterfølgende ved live-streamingen fra guidelineskonferencen på Rigshospitalet.
Marco orienterede endvidere om, at det engelske genoplivningsråd i forbindelse med offentliggørelsen af G2015 havde lavet en række små videoer inden for hvert område, som de havde publiceret på
dagen.
Der var en drøftelse i rådet om DRG skulle udarbejde lignende videoer, og det blev besluttet, at
Marco sender et link til videoerne til Grethe Thomas, sammen med forslag om udarbejdelse af et
budget ved Mannov. Marco bliver tovholder på udarbejdelsen af videoerne, og han retter henvendelse til oplægsholderne for de forskellige styregrupper og spørger, om de kan medvirke ved udarbejdelsen ud fra de nye algoritmer.

Ad. 8: Opfølgning og status på G2015 konferencer og orientering om status på og den fortsatte proces med at oversætte og klargøre materiale for de nye guidelines 2015.
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Jens Flensted Lassen orienterede om, at der i forbindelse med G2015 havde været gennemført to
konferencer, hvor de nye guidelines fra ERC var blevet præsenteret. De to konferencer var blevet
gennemført i Aarhus og i København, og fokus havde været på ændringerne i guidelines. I tilknytning til konferencerne havde der været en række videnskabelige oplæg, med præsentationen af fire i
Aarhus og 10 i København.
Mange af ændringerne i G2015 bygger på dansk forskning, oh begge konferencer havde været en
stor succes med mere end 300 deltagere i Aarhus og mere end 450 deltagere i København, hvortil
sidstnævnte der endvidere havde været live-streaming af konferencen.
Jens Roland orienterede om det gennemførte oversættelsesseminar, udarbejdelsen af resume på
dansk, opdatering af rådets hjemmeside, supplerende information om konferencerne og arbejdet
med at oversætte posterne til dansk.
Endvidere orienterede Jens Roland om ERC’s påtænkte ændringer i deres kurser for så vidt angår
kursusafgift til ERC samt anvendelsen af deres undervisningsmaterialer, der fremover bliver elektroniske, men fortsat med mulighed for at tilkøbe trykte bøger.
Freddy Lippert supplerede med, at der var lagt et meget stort arbejde i forbindelse med oversættelsen, både forud med pre-oversættelse og efterfølgende med opsætning og layout ved Jens Rosenberg.
Freddy Lippert orienterede om, at der i G2015 er sat fokus på ”non technical skills”, og det bliver
spændende at se, hvorledes dette vil komme til at udmønte sig i praksis på kurserne. Endvidere er
der kommet et nyt kapitel 9, der omhandler anbefalinger for førstehjælp. Det betyder ikke, at ERC
eller DRG skal til at gennemføre kurser i førstehjælp, men det beskriver den viden der er inden for
en række af de førstehjælpsfaglige områder – 32 i alt – og hvad der hjælper inden for hvert område.
Kapitlet understøtter således den videnskabelige tilgang til området.
Hanne balle udtrykte, at det var et meget flot stykke arbejde, der var udført, og nogle flotte konferencer.
Ad. 9: Operationalisering af DRG’s prioriterede indsatsområder og tiltag
a) Gennemførelse af hjertestarterdagen.
Behandlet under dagsordenspunkt 5. Planlægningen påbegyndes januar 2016.

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. Mødet bør gennemføres inden for kort tid af hensyn til det
fortsatte arbejde. Jens Roland initierer.

c) Gennemførelse af en konference i 2016.
Der skal gennemføres en konference igen i 2016.
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d) Udarbejdelse af pjece til bystandere.
Der er modtaget et oplæg, der skal justeres en anelse, efter det har været til gennemsyn ved brugerne, ligesom input fra G2015 om Post Resuscitation Care medinddrages. Majken Frederiksen, Hanne Balle, Grethe Thomas og Freddy Lippert er
tovholdere.
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.

g) 100 % af bevidnede uventede hjertestop forsøges umiddelbart genoplivet.
Intet nyt siden sidst.

Ad. 10: Anden gensidig orientering.
Hanne Balle orienterede kort fra den nylig gennemførte ERC konference i Pragh. Hun oplevede, at
emner med børn og førstehjælp var et varm emne dernede, specielt fra tyskernes side. Konferencen
havde været rigtig god både fagligt og socialt.
Freddy Lippert udtrykte, at vi i Danmark kunne være stolte over at være danskere med hensyn til
det antal artikler, som var publiceret og som G2015 bygger på.
Vedrørende artikler der lægges på DRG’s hjemmeside, er det vigtigt, at der udarbejdes en kort tekst
om artiklen, og der så linkes videre til originalartiklen af hensyn til statistikken for den enkelte artikel.
Freddy Lippert orienterede om, at ERC kongressen i 2016 i Reykjavik var flyttet til september måned. At der er EMS konference i maj måned 2016 i København. Marco og Majken etablerer et link
til kongressens hjemmeside på rådets side.
Grethe Thomas orienterede om kongres i USA hos Citizen CPR Foundation 8. til 11. december,
hvor TrygFonden og Mannov deltager.
Jens Roland orienterede om konference om børne- og neonatal guidelines på Herlev Hospital den
27. november. Program sendes til Majken og Marco, der lægger det på rådets hjemmeside.
Jesper Flensted Lassen orienterede om et indslag i programmet Harddisken på P1 med en, der havde
udtalt sig om genoplivning, herunder at hjertestartere og undervisning ikke duede. Jens har som
formand for DRG efterfølgende skrevet til vedkommende og korrigeret hans opfattelse, og han har
efterfølgende udtrykt glæde for feed-back’en fra rådet.
Majken Frederiksen orienterede om, at hun som opfølgning havde sendt det nyeste materiale fra
ERC vedrørende drukning til Erik Bech i Rådet for Større badesikkerhed. Jens Roland supplerede
med, at det afsendte svar til Erik var afstemt med G2015 inden afsendelse.
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Ad. 11: Eventuelt.
Intet.

Ad. 12: Fastsættelse af de næste møder.
Møde nr. 89: Torsdag den 21. januar 2016 kl. 14.30 til ca. 17.00 ved Falck, Falck-Huset, København.
Møde nr. 90: Tirsdag den 15. marts 2016 kl. 14.00 til ca. 16.00 ved Falck, Falck-Huset, København.
Generalforsamling 2016: Tirsdag den 15. marts 2016 kl. 16.00 til ca. 18.00 ved Falck, Falck-Huset,
København.
Møde nr. 91: Tirsdag den 14. juni 2016 kl. 14.30 til ca. 17.00 ved Falck, Falck-Huset, København.

Referatet gennemlæst og godkendt af rådets bestyrelse.
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