REFERAT
af
Dansk Råd for Genoplivnings møde nr. 89
Mødet blev gennemført torsdag den 21. januar 2016 ved Falck, København.
Til stede:
Jens Flensted Lassen, Jens Roland, Majken Frederiksen, Torsten Lauritsen, Freddy Lippert, Mogens
Zarling, Hanne Balle, Matthias Giebner, Thomas Egesborg Pedersen, Bent Mortensen, Ann Hiort
Maltesen, Marco Bo Hansen, Grethe Thomas.
Ikke til stede:
Therese Pulawska, Tim Kristensen, Olav Øfverlind Pedersen, Hanne Pontoppidan, Christian Skjærbæk, Kim Sørensen, Dennis Sander Holst, Jesper Kjærgaard, Karl Høeg Rasmussen.

Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden.
2. Godkendelse af referat af møde nr. 88.
3. Status siden sidst.
- Nyt til og på DRG’s hjemmeside
4. Status samarbejdet DRG og TrygFonden.
5. Status etablering af DRG sekretariat.
6. Drøftelse af DRG’s tiltag ifm. at blive bæredygtigt.
7. Generalforsamling 2016.
8. Drøftelse af Facebook-profil.
9. Status på film om G2015.
10. Operationalisering af DRG’s prioriterede indsatsområder og tiltag:
a) Gennemførelse af hjertestarterdagen
b) Etablering af formelt samarbejde med Dansk Førstehjælps-råd
c) Gennemførelse af en konference i 2016
d) Udarbejdelse af pjece til bystandere
e) Implementering af førstehjælp som timefast fag
f) 30 % af befolkningen har modtaget uddannelse i HLR-AED
inden for de seneste 3 år
g) 100 % af bevidnede uventede hjertestop forsøges umiddelbart
genoplivet.
11. Anden gensidig orientering.
12. Eventuelt.
13. Fastsættelse af de næste møder.
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Ad. 1: Godkendelse af dagsorden.
Godkendt.

Ad. 2: Godkendelse af referat af møde nr. 88.
Godkendt.

Ad. 3: Status siden sidst.
Marco Bo Hansen orienterede om, at der er lagt en del links til flere artikler på, ligesom der er foretaget en ny gruppering af links’ene. Hjemmesidens sider er endvidere læst igennem og der er foretaget enkelte sproglige rettelser.
Marco Bo Hansen spurgte til, om DRG vil have et twitterbanner/twittersøjle på hjemmesiden med
de seneste nye tweets, eller bare et lille twitterikon. Der var enighed om, at der på hjemmesiden
etableres en twittersøjle på forsiden. Marco Bo Hansen foranstalter.
Grethe Thomas gjorde opmærksom på, at DRG har overtaget udgifterne til udvikling og vedligeholdelse af hjemmesiden, så økonomi hertil skal fremover godkendes i rådets bestyrelse (formand+kasserer).
Hanne Balle spurgte til en opdateret liste over kursusudbydere af ERC’s HLR-AED kursus på rådets hjemmeside.
Det blev besluttet, at listen opdateres, og i den forbindelse opdeles i mere lokalt funderet kursusudbydere og landsdækkende kursusudbydere. Jens Roland foranstalter.

Ad. 4: Status samarbejdet DRG og TrygFonden.
Jens Flensted Lassen orienterede om, at på sidste møde havde Grethe Thomas gennemgået ændride
strukturelle ændringer i TrygFonden , og hvorledes samarbejdet ville forløbe i de kommende år
frem til DRG er bæredygtigt.
Jens Flensted sagde, at DRG og TrygFonden dermed er tætte samarbejdspartnere, men agerer hver
for sig selvstændigt.
DRG er en sammensætning af videnskabelige selskaber og en række organisationer med selvstændige interesser inden for genoplivning.
De nært forestående opgaver vil derfor være en justering af DRG’s vedtægter, så de afspejler samarbejdet og en besættelse af sekretariatslederen samt udarbejdelse af sekretariatsplanen for 2016.
Besættelse af stillingen som rådets sekretariatsleder går som det skal, men lidt langsommere end
forventet. Stillingen forventes besat medio foråret.
Grethe Thomas supplerede med, at med overførslen af budgettet for 2015 til DRG ultimo 2015, så
oplevedes der den adskillelse imellem DRG og TrygFonden, der gør at TrygFonden er blevet en
medlemsorganisation på lige fod med de øvrige medlemsorganisationer. Samarbejdet tildeler dog
TrygFonden en fast plads i bestyrelsen så længe samarbejdsaftalen løber.
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Ad. 5: Status etablering af DRG sekretariat.
Jens Flensted Lassen orienterede om, at der gennemføres et møde med Akutenheden inden for den
næste måned, og hvorpå de praktiske detaljer i forhold til sekretariatets fysiske placering kan drøftes.
Ansættelsen af sekretariatslederen vil ske i samarbejde med Mannov for tentativ besættelse medio
foråret.
Torsten Lauritsen spurgte til hvilke overvejelser der var gjort med hensyn til profil på personen der
søges.
Jens Flensted Lassen svarede, at den oprindelige plan havde været en art ”kaos-pilot” der kunne navigere i et foranderligt miljø og samtidig være kreativ. Det forslag til opslag der arbejdes med i øjeblikket toner mere mod en person, der kan organisere, have flere bolde i luften samtidigt og komme
med strategiske og visionære input til rådets daglige virke.
Profilen bliver ikke en sundhedsfaglig person, men en person der kan levere resultater, og begå sig
med rådets mange og forskelligartede samarbejdspartnere.
Hanne Balle delte sine erfaringer fra Hjerteforeningen, hvor Hjerteforeningen havde oplevet nogle
udfordringer med at stillingsopslag kunne blive for brede med for store krav i forhold til kompetencer og lønramme.
Jens Flensted Lassen nævnte, at TrygFonden økonomisk dækker rådets sekretariat i en periode på 4
år, hvorefter der intet tilskud er. Dette skal tænkes med ind i processen de kommende år, hvor der
nogle steder måske skal slankes, og der er andre steder der skal udbygges, eller etableres helt nyt.
Dette kan måske også betyde, at rådets profil som den kendes i dag ændrer sig, og råderummet inden for DRG’s virkefelt ændrer sig.
Ad. 6: Drøftelse af DRG’s tiltag ifm. at blive bæredygtigt
Jens Roland omdelte de sammenskrevne ideer, der var indkommet forud for mødet. Ideerne var:
- Kontingentet for de respektive medlemmer øges.
- Falck kan stille med timer til sekretariatsarbejde.
- Jævnlig afholdelse af workshop ”genoplivning” med emner om praksis, træning, udstyr,
forskning; workshop planlægges så den giver noget overskud som bruges til at bære DRG.
-

Sponsorater og reklamer på rådets hjemmeside.
Leverandører af behandlings- og træningsudstyr bør opfordres til at sponsorere. Eventuelt kan der sælges reklameplads på rådets hjemmeside. Leverandørerne kan både være leverandører af undervisningsmateriel såvel
som præ- og in-hospitalt udstyr.

-

Personlige og virksomheds-”støttemedlemmer”
Personer eller virksomheder med en særlig interesse i genoplivningsområdet kan støtte rådets arbejde gennem
et årligt bidrag. Som modydelse kan man inviteres til konferencer eller andre arrangementer til en fordelagtig
pris.

-

Øget bidrag til DRG fra kurser i DRG-regi
Kurser som EPLS, ETC, ALS og ILS bør i langt højere grad bidrage til driften af rådet.

-

Øget medlemsbidrag
Medlemskontingentet burde uden problemer kunne sættes op til kr. 10.000, måske endda kr. 15.000, i betragtning af at det primært er organisationer af en vis størrelse der er medlemmer i rådet.

-

Konferencer
Det er tidligere nævnt i rådet at der skabes indtægt gennem konferencer, denne idé bifalder Dansk Folkehjælp.
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-

Salg af udstyr til brug i forbindelse med uddannelse af befolkningen i genoplivning.
Etablering af formel kompetence i Danmark og etablering af indtægter som for resuscitationsrådene i England, Norge eller Sverige.

Grethe Thomas udtrykte, at det var en super bruttoliste for en ny sekretariatsleder at tage fat på i sit
arbejde.
Bent Mortensen fremførte, at der i de fremadrettede drøftelser skal medinddrages organisationernes
størrelse, og hvad de får ud af at være med i rådet.
Endvidere er salg af udstyr til uddannelse af befolkningen i direkte konkurrence med flere af organisationerne, men at den diskussion kunne tages i de videre drøftelser.
Jens Flensted udtrykte, at5 han var enig i, at salg af uddannelsesudstyr skulle medinddrages, og at
det ville kunne få betydning for alle organisationer. Det må være vigtigt at se på hvad formålet for
rådets fremtidige virke er, og tage udgangspunkt heri.
Torsten Lauritsen sagde, at rådet skulle passe på, at det ikke får sekretariat, der bruger al tiden på at
skaffe finansiering til sig selv. Endvidere skal rådet være påpasselig med at etablere indtægter, der
træder andre over tæerne via en afgift eller et overhead.
Thomas Egesborg Pedersen spurgte, om det var rimeligt med en ”skat”, eller om rådet måske hellere skulle se på om rådets nuværende opgaver ligger rigtigt, eller skulle ligge andre steder. Han udtrykte endvidere, at han ser den kommende proces som svær.
Freddy Lippert sagde, at kontingentet bliver svært, idet de videnskabelige selskaber i forvejen ligger
massevis af arbejdstimer i rådets regi, og så se, at det er førstehjælpsorganisationerne, der tjener
pengene.
Over de seneste år er antallet af førstehjælpskurser fordoblet, og førstehjælpsorganisationerne har
nydt godt af den synlighed som DRG har bidraget med både direkte og indirekte via sin forskning.
Hanne Balle sagde, at rådet skulle passe på med at se for skarpt på det, for så bliver DRG hurtigt
delt i et videnskabeligt råd og Dansk Førstehjælpsråd, og så bliver der efter tre år intet sekretariat.
Thomas Egesborg Pedersen sagde, at det derfor er vigtigt at se bredt i den kommende proces.
Marco Bo Hansen sagde, at der på hjemmesiden kunne etableres link til forhandlere af AED’ere og
deres hjemmesider, hvis der skulle ses nærmere på reklamevinklen.
Matthias Giebner sagde, at det måske var en mulighed at kontingentet blev gradueret efter eksempelvis antal kursister.
Ann Hiort Maltesen fremførte, at Røde Kors anerkender det store arbejde som DRG gør i forbindelse med genoplivning, og få Danskerne til at tage et kursus. Det kunne måske være en mulighed at
udbygge det med, at DRG gennemgår det undervisningsmateriale der anvendes, og synliggør udbydere af kurser inden for genoplivning.
Torsten Lauritsen spurgte til, hvor store midler der skal tilvejebringes for at drive rådets kommende
sekretariat og aktiviteter.
Jens Flensted Lassen svarede, at det er svært at svare på, men beløbet skal dække sekretariatet, hjertestarterdagen og konferencer.
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Torsten Lauritsen bemærkede, at det måske nu var tid til at der skulle slagtes nogle hellige køer, eksempelvis betaling for anbefaling af AED’ere og bannerreklamer på hjemmesiden.
Jens Flensted Lassen bemærkede, at bannerreklamerne da skulle vurderes ud fra en videnskabeligt
synsvinkel, så der ikke kom reklamer på, som rådet ikke kunne stå inde for videnskabeligt. Det syntes derimod mere nærliggende at se på kurser, hvor der ikke var en umiddelbar interessekonflikt, og
hvor alle ville vinde ved det. Prisen kan da fastsættes ud fra, at det skal kunne løbe rundt.
Mogens Zarling foreslog, at der kunne lægges 50,- eller 20,- på et kursus, og så lægge disse udbydere på rådets hjemmeside.
Freddy Lippert foreslog, at DRG foretog et besøg til Norge og Sverige for en samtale med disse om
hvad de gør der.
Alle rådets aktiviteter er blevet betalt af andre indtil nu (TrygFonden), og uden dette ville der ikke
være et DRG som det kendes i dag. Det synes lettest med en pris på kurser, og med 300.000 beviser
af 3,- pr. bevis giver det ca. halvdelen af rådets behov.
Ved at kombinere forskellige modeller, bør det kunne lade sig gøre.
Grethe Thomas sagde, at det ville være en god ide at kikke på Norge og Sverige og se hvad de gjorde der. I det hidtidige oplæg til etablering af sekretariat var regnet med 300.000 beviser til 10,- hvilket ville give 3 mio. kr. til at drive rådet, ikke kun sekretariatet, men også alt det andet.
Jens Flensted Lassen sagde, at der foregår en møderække med Dansk Førstehjælpsråd, blandt andet
om en pris på førstehjælpsbeviser, og at drøftelserne går godt, men godt kan tage noget tid.
Opfattelsen af at DRG og Dansk Førstehjælpsråd skulle lægges sammen er afklaret i møderækken,
og der er nu gennem de foretaget drøftelser fuld enighed om, at dette delmål er værk. Der er samtidig en god enighed om, at de to råd skal samarbejde.
Såfremt en organisation går fra at være en interesseorganisation til at blive en aktiv aktør på genoplivningsområdet, da er det DRG der står for fagligheden og udarbejdelsen af materiale inden for
området.
Det betyder, at DRG skal blive meget klare på, hvad vi vil, og stå på mål for dette. Det betyder også, at de kurser der udbydes inden for genoplivningsområdet, er inden for rammerne af DRG og
ERC. Ved at udarbejde en model for dette, kan der blive balance mellem DRG og de enkelte medlemsorganisationer i rådet.
Fonding generelt ses at blive vanskeligt, idet det er svært at lade sig fonde som et råd med faglighed, hvorimod drift via betaling pr. kursist ses lettere. En specifik form for fonding som fondig af
specifikke aktiviteter kan måske være en mulighed, eksempelvis udbygning af rådets hjemmeside
eller hjertestarterdagen.
Sverige har mange aktiviteter som DRG ikke har i dag.
Ann Hiort Maltesen svarede, at DRG havde gjort og også fremover ses at gøre et kæmpe arbejde
med blandt andet synliggørelsen af genoplivningskurser i befolkningen, og den vigtige videnskabelige underbygning, og som egentligt er det fundament kursusudbydelsen i Danmark i dag bygger på.
Hanne Balle tilkendegav, at det var gode tanker.
Torsten Lauritsen svarede, at det var en god ide med beviser, fonding mv. han opfordrede alle til at
gå hjem og se på mulighederne, for det er i alles interesse at vi står fælles sammen og trækker i fællesskab. Hvis man ikke er med, så kommer der måske modtræk.
Der var enighed om, at alle medlemsorganisationer går hjem og tænker mere over mulighederne for
at etablere DRG med et selvstændigt sekretariat og selvdrivende af dets fremtidige aktiviteter. Der
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var også enighed om, at bestyrelsen burde tage på besøg i Norge og Sverige for at se nærmer epå
hvad de gør hos dem.
Herefter kan bestyrelsen beskrive hvordan en løsning kunne tænkes at se ud.
Ad. 7: Generalforsamling 2016.
Jens Roland orienterede om, at der grundet den nye samarbejdsaftale er behov for justering af rådets
vedtægter. Det omhandler konkret § 4.1 om sammensætningen af rådets bestyrelse.
Konkret vil bestyrelsen fremover skulle består af:
- Formand
- Næstformand
- Et bestyrelsesmedlem
- En repræsentant fra TrygFonden
- En repræsentant fra Hjertestopregisteret
- Afgående formand det første år efter denne har været formand, og såfremt denne og rådet
ønsker det.
Der var enighed om, at det var positivt at.
Freddy nævnte, at han syntes det var en god ide, at hjertestopregisteret kom med af hensyn til den
samlede kvalitetssikring inden for genoplivningsområdet i Danmark, så de fem regioner blev knyttet til rådet.
Freddy spurgte til, om vedtægterne – så de ikke skulle ændres for ofte – kunne udformes på en mere
generel måde, således det at tilknytte organisationer, som eksempelvis hjertestopregistreret, kunne
besluttes på rådets generalforsamling.
Torsten Lauritsen sagde, at professionelt set – og med erfaring fra tidligere, så burde bestyrelsens
ansvar og pligter i forhold til sekretariatslederen beskrives i vedtægterne.
Endvidere fandt han det betænkeligt, at en ikke rådsmedlemsorganisation indgår i bestyrelsen (hjertestopregisteret) og sådanne i stedet bør tilknyttes.
Der var enighed om, at Jens Roland og Jens Flensted Lassen gennemser vedtægterne med henblik
på arbejdsgiveransvaret, og inden næste møde fremsender forslagene til vedtægtsændringer ud i høring.
Freddy Lippert sagde, at han gerne stillede en juridisk medarbejder i Akutenheden til rådighed for
sparring og hjælp i den forbindelse.

Ad. 8: Drøftelse af Facebook-profil.
Bestyrelsens indstilling blev kort drøftet, og der var enighed om bestyrelsens beslutning.
Thomas Egesborg Pedersen nævnte, at hvis DRG tog til Norge som tidligere drøftet under punkt 6,
da kunne det være en ide at se hvorledes Norsk Førstehjælpsråd og Norsk Resuscitationsråd anvender og håndterer de sociale medier.
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Ad. 9: Status på film om G2015.
Marco Bo Hansen orienterede om, at projektet var blevet søsat kort efter sidste rådsmøde i november måned, men grundet travlhed hos alle medvirkende der sidst på året, så var det besluttet at udskyde projektet til først i 2016.
Det blev besluttet, at Marco Bo Hansen fortsætter projektet, og der tages hul på det for alvor i løbet
af februar måned. Der var endvidere enighed om, at fimenes fokus bør vinkles mere mod genoplivning generelt med de nye guidelines, end selve nyhedsværdien. Filmene bør kunne holde og være
aktuelle indtil G2020 tager over.
Ad. 10: Operationalisering af DRG’s prioriterede indsatsområder og tiltag
a) Gennemførelse af hjertestarterdagen.
Hjertestarterdagen bliver i 2016 DRG’s egen dag, men det overvejes om ikke hjertestarterdagen skal gennemføres i et tæt samarbejde med Mannov her i overgangsperioden. Den nye sekretariatsleder deltager fuldt ud i arbejdet sammen med Mannov, og erhverver sig herved viden og kompetencer til at stå i spidsen i 2017.
Fokus fra ERC er i 2016 på børn der lærer genoplivning: ”Kids saves lifes”.

b) Etablering af formelt samarbejde med Dansk Førstehjælpsråd, herunder DRG’s
anbefaling af DFR’s førstehjælpsmodul.
Drøftelser imellem de to råd er påbegyndt. Der har været gennemført to gode møder, og et tredje er tidssat.

c) Gennemførelse af en konference i 2016.
Der stiles mod en konference ud fra samme skabelon som for konferencen i 2014.
Det overvejes om konferencen skal udvides med ”udbud af undervisning” for at
brede den lidt mere ud og derved få undervisere i eksempelvis skoler, ungdomsinstitutioner og erhvervsskoler med. Konferencen kan eventuelt målrettes personer,
der har med børn at gøre som eksempelvis pædagoger, lærere mv.

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.
Grethe Thomas sender materialet til Hanne Balle.

e) Implementering af førstehjælp som timefast fag.
Intet nyt siden sidst.
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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. 11: Anden gensidig orientering.
Hanne Balle orienterede om, at Hjerteforeningen er flyttet til Vognmandsgade Vognmagergade 7,
3.sal, 1120 København.
Grethe Thomas orienterede om ”hjerteløbere”, som er personer der kan kontaktes af alarmcentralen,
og bringe AED’en ud til hjertestoppet. Tidligere har det været således, at hjertestartere på Hjertestarter - Netværket kun kunne registreres med én kontaktperson. Dette er nu ændre, så der kan sættes flere kontaktpersoner på, hvorved hjerteløbere kan registreres og herefter kontaktes af alarmcentralen ved behov.
Grethe Thomas havde deltaget ved en forskningslegat-uddeling i Hjerteforeningen, og havde fået et
spørgsmål om ”Kunsten at redde liv”, og deres AED-donationsprogram. Hun havde undersøgt det
nærmere, og fundet frem til, at det er en forening der måske arbejder som en virksomhed.
Ann Hiort nævnte, at hun også havde hørt om deres AED-donationsprogram, og fandt det mærkeligt, at en virksomhed tjener penge på at donere AED’er via indsamlende midler, der ikke alene anvendes til indkøb og opstilling af AED’ere.
Freddy Lippert orienterede om, at januar måned er sidste lejlighed til at erhverve sig billetter til
EMS2016 til early-bird pris. Konferencen har andet end EMS at byde på, og der er meget om hjertestop, der vil være interessant for DRG’s medlemsorganisationer og -repræsentanter. Alle store
navne inden for genoplivningsverdenen vil ligeledes være til stede på konferencen i København.
Freddy Lippert orienterede om, at Mads Vissenbjerg forsvarer sin Ph.d. den 12. februar kl. 14.00 på
Gentofte Hospital.
Hanne Balle spurgte til ”Råb på hjælp” i de nye guidelines, og om det vides, om det kommer med
eller det forbliver udgået. Jens Roland svarede, at det udkast til undervisningshæfte han havde haft
lejlighed til kort at kaste et blik i, der var punktet taget ud. Der er således ikke store forhåbninger
om, at det kommer tilbage, selv om mange har argumenteret for det.

Ad. 12: Eventuelt.
Intet.

Ad. 13: Fastsættelse af de næste møder.
Møde nr. 90: Tirsdag den 15. marts 2016 kl. 14.00 til ca. 16.00 ved Falck, Falck-Huset, København.
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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.
Møde nr. 92: Tirsdag den 6. september 2016 kl. 14.30 til ca. 17.00 ved Falck, Falck-Huset, København.

Referatet gennemlæst og godkendt af rådets bestyrelse.
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