REFERAT
af
Dansk Råd for Genoplivnings møde nr. 90
Mødet blev gennemført tirsdag den 15. marts 2016 ved Falck, København.
Til stede:
Jens Flensted Lassen, Jens Roland, Torsten Lauritsen, Tim Kristensen, Dennis Sander Holst, Hanne
Balle, Matthias Giebner, Hanne Pontoppidan, Christian Skjærbæk, Bent Mortensen, Ann Hiort Maltesen, Grethe Thomas.
Ikke til stede:
Marco Bo Hansen, Therese Pulawska, Majken Frederiksen, Freddy Lippert, Mogens Zarling, Olav
Øfverlind Pedersen, Thomas Egesborg Pedersen, Kim Sørensen, Jesper Kjærgaard.

Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden.
2. Godkendelse af referat af møde nr. 89.
3. Status siden sidst.
- Nyt til og på DRG’s hjemmeside.
- Status videofilm.
4. Status samarbejdet DRG og TrygFonden.
5. Status etablering af DRG sekretariat.
6. Drøftelse af foreslåede vedtægtsændringer til generalforsamling 2016.
7. 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.
8. Anden gensidig orientering.
9. Eventuelt.
10. Fastsættelse af de næste møder.
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Ad. 1: Godkendelse af dagsorden.
Godkendt.

Ad. 2: Godkendelse af referat af møde nr. 89.
Godkendt.

Ad. 3: Status siden sidst.
Jens Roland orienterede om, at DRG’s hjemmeside er blevet opdateret med et par nye udbydere af
ERC’s HLR-AED kurser, ligesom oplysninger for Aalborg og Aarhus er blevet justeret. Endvidere
er sitet opdateret med et par nyheder og twitteroversigt.
Vedrørende videofilm ligger bolden hos Jens Roland til at udarbejde en skabelon med baggrund i
videoen for HLR-AED området, der så kan tjene som vejledning for de øvrige videofilm. De vil i
forhold til det tidligere udmeldte blive justeret i formål og indhold til at have fokus på, hvorfor det
skal læres, og hvorfor det er vigtigt. Der kan heri refereres til de danske tal for overlevelse mv. således videoerne bliver målrettet de aktuelle danske forhold. Der kan endvidere i forlængelse af
ovenstående eventuelt udarbejdes en video på tentativt 2 minutter målrettet de korte kurser, som
hjerteforeningen kan gøre brug af.
Hanne Balle spurgte til, om videoerne vil kunne downloades til en smartphone. Der var enighed om,
at det ville være en god ide, ligesom det kunne overvejes at lægge dem på You-Tube.
Ad. 4: Status samarbejdet DRG og TrygFonden.
Jens Flensted Lassen orienterede om, at samarbejdsaftalen er underskrevet som oplyst på tidligere
møde, og der nu er en overgangsperiode med koordinering af en række af dens elementer i samarbejde med TrygFonden.
Der er en række deadlines der skal honoreres inden for de næste år, og disse vil blive sat på dagsordenen efterhånden som de aktualiseres, eksempelvis sekretariatsplan, økonomi, strategi og udvikling, hjertestarterdagen med mere.
Hjertestarterdagen skal flyttes fra at være blevet arrangeret i et samarbejde mellem DRG, TrygFonden og Mannov, til at blive arrangeret i regi af DRG i det nye sekretariat, hvor det reelt her det første år vil være de samme personer som hidtil, der inddrages og løser opgaven.
Grethe Thomas orienterede om, at rådets hjemmeside allerede er flyttet over i regi af DRG, ligesom
DRG har overtaget hjemmesiden for hjertestarterdagen.
Sluttelig er det videre arbejde med bystander-pjecen flyttet til at ligge alene i DRG, og Grethe har
på TrygFondens vegne afregnet de tre ph.d. studerende for deres arbejdsindsats.

Ad. 5: Status etablering af DRG sekretariat.
Jens Flensted Lassen orienterede om, at det i den første plan var nævnt, at rådets sekretariatsleder
skulle være ansat med udgangen af 2015, hvilket ikke havde været muligt.
Status er, at der er indgået en aftale med Akutenheden i den Præhospitale Virksomhed, Region Hovedstaden, om den fysiske praktiske indplacering af sekretariatslederen, herunder at DRG lejer sig
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ind på en kontorplads og den fysiske del af organisationen derude. Endvidere indgår der i aftalen en
række mindre praktiske driftselementer som eksempelvis, at der kan gennemføres mindre møder
med mere.
Der vil endvidere kunne etableres et strategisk samarbejde med dansk Hjertestopregister.
Processen med besættelse af stillingen som sekretariatsleder er godt i gang. Der er udarbejdet stillingsopslag, og der er etableret en dialog med Mannov om, at de foretager ansættelsesprocessen.
Der er planlagt møde primo april med DRG, Akutenheden og Mannov for at fastlægge den eksakte
plan for opslag, vurdering af ansøgninger og udvælgelse af kandidater samt gennemførelse af ansættelsessamtaler. Det er målet, at sekretariatslederen er ansat før sommerferien, så der kan foretages overdragelse af arbejdsopgaver.
Torsten Lauritsen spurgte til hvilken profil der er valgt til stillingen.
Jens Flensted Lassen svarede, at profilen er valgt bred, idet der en mange ønsker til personens kompetencer. Det bliver dog svært at få det hele i samme person, hvorfor der vil blive foretaget en
vægtning i forbindelse med ansættelsesprocessen og -samtalerne.
Ad. 6: Drøftelse af foreslåede vedtægtsændringer til generalforsamling 2016.
Jens Roland orienterede om, at det i forlængelse af den etablerede samarbejdsaftale og etableringen
af rådets sekretariat er nødvendigt med et par justeringer i rådets vedtægter. Forslag til vedtægtsændringer var udsendt forud for mødet, og blev drøftet og tilrettet yderligere jævnfør nedenstående.
Vedrørende bilag 1: Frederiksberg Brandvæsen er udmeldt, idet de er lagt sammen med Københavns Brandvæsen i det nye ”Hovedstadens Beredskab”. Som konsekvens heraf justeres bilaget til.
Ingen bemærkninger hertil.
Vedrørende anvendelsen af terminologien ”Ledelsen” i vedtægterne, så udskiftes denne med terminologien ”Bestyrelsen” i vedtægterne.
Ingen bemærkninger hertil.
Vedrørende § 4 stk. 1, der lyder:
På den årlige generalforsamling vælges blandt medlemmerne en ledelse bestående af: Formand,
næstformand og 1 bestyrelsesmedlem. Til den daglige ledelse kan en repræsentant fra TrygFonden
tilknyttes, så længe DRG og TrygFonden har et strategisk samarbejde. Formanden skal være læge
og repræsentere et lægefagligt selskab jf. bilag 1. Den afgående formand forbliver, i sin egenskab
som formand i den seneste periode, medlem af rådet frem til den kommende generalforsamling såfremt vedkommende ønsker det, dog uden stemmeret. Formanden udpeger kasserer og sekretærfunktionen for to år ad gangen. Kassereren betjener ledelsen og refererer til en af de tre valgte i ledelsen. Formanden kan inddrage kasserer og sekretærfunktionen, samt den afgående formand (det
første år) i ledelsen.
Der var en drøftelse af formuleringerne, der blev tilrettet yderligere til:
På den årlige generalforsamling vælges blandt rådsmedlemmerne en bestyrelse bestående af: Formand, næstformand og 1 bestyrelsesmedlem. I bestyrelsen kan der efter beslutning på generalforsamlingen i forlængelse af etablerede samarbejdsaftaler indgå yderligere repræsentanter eller observatører, dog højst 1 for hver samarbejdsaftale. Formanden skal være læge og repræsentere et lægefagligt selskab jf. bilag 1. Den afgående formand kan forblive, i sin egenskab som formand i den
seneste periode, medlem af rådet frem til den næste formandsskifte såfremt vedkommende og rådet
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ønsker det, dog uden stemmeret. Formanden udpeger kasserer og sekretærfunktionen for to år ad
gangen. Kassereren fører rådets regnskab og sekretæren betjener bestyrelsen og begge refererer til
formanden. Formanden kan inddrage kasserer og sekretærfunktionen samt den afgående formand i
bestyrelsens arbejde.
Vedrørende ny § for rådets sekretariat og sekretariatsleder – ny § 4 stk. 2 – efterfølgende stk. rykker:
DRG’s sekretariat ledes af bestyrelsen. Sekretariatets ansatte refererer til Formanden. Det daglige
ledelsesmæssige ansvar for sekretariatet og dets ansatte kan efter aftale delegeres til den organisation, hvor sekretariatet fysisk er placeret. Sekretariatet refererer i alle økonomiske forhold til formanden.
Der var en drøftelse af formuleringerne, der blev tilrettet yderligere til:
DRG’s sekretariat ledes af bestyrelsen Sekretariatets leder refererer til formanden. Sekretariatet refererer i alle økonomiske forhold til formanden.
Vedrørende ny § 4 stk. 7 (kommende stk. 8, idet efterfølgende rykker jf. ovenstående):
DRG’s regnskab revideres ved ekstern revisor.
Der var en drøftelse af formuleringen, der blev tilrettet yderligere til:
DRG’s regnskab følger kalenderåret, og skal undergår ekstern revision.
Vedrørende § 5 stk. 3 punkt h:
Punktet foreslås at udgå, idet regnskabet fremover revideres af eksternt revisionsfirma.
Ingen bemærkninger hertil.
Vedrørende samarbejde med øvrige organisationer – ny § 5 stk. 3 punkt ”efter i og før j”:
Optagelse af repræsentanter uden stemmeret fra nationale og internationale organisationer inden for
DRG’s virke.
Kan også angives under § 3 punkt 6 med følgende ordlyd:
DRG kan tilknytte repræsentation fra nationale og internationale organisationer inden for DRG’s
virkefelt og med det formål at udveksle viden. Organisationen udpeger selv én repræsentant til at
repræsentere sig i DRG, samt eventuelt en stedfortræder. Repræsentanterne har ikke stemmeret, og
tilknytning sker ved almindeligt stemmeflertal på et ordinært møde.
Der var en drøftelse af forslaget, hvorefter der var enighed om, at der ikke var behov for det i vedtægterne, idet disse organisationer har muligheden for at melde sig ind i rådet.
Ad. 7: Operationalisering af DRG’s prioriterede indsatsområder og tiltag
Jens Flensted orienterede om, at dette punkts underpunkter fremover vil optræde på dagsordenen
som selvstændige dagsordenspunkter , når de er aktuelle.
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a) Gennemførelse af hjertestarterdagen.
Hjertestarterdagen bliver i 2016 DRG’s egen dag, og vil overordnet blive arrangeret i et samarbejde med Mannov og den nye sekretariatsleder.
Fokus fra ERC er i 2016 på børn der lærer genoplivning: ”Kids saves lifes”, og
medlemsorganisationerne bedes allerede nu tænke over deres mulige aktiviteter.
Punktet er med på næste møde for en mere konkret drøftelse.
b) Etablering af formelt samarbejde med Dansk Førstehjælpsråd, herunder DRG’s
anbefaling af DFR’s førstehjælpsmodul.
Intet nyt siden sidst.
c) Gennemførelse af en konference i 2016.
Intet nyt siden sidst.
d) Udarbejdelse af pjece til bystandere.
Hanne Belle orienterede om, at der siden sidste møde er foretaget tilrettelser af
Grethe Thomas med baggrund i de tre ph.d. studerendes tilbagemeldinger.
Fokus er ændret i forhold til det oprindelige første udkast, og pjecen er blevet mere almen og bred anvendelig.
Der var enighed om, at ”bystander” oversættes til ”omkringstående”, så det følger
terminologien for G2015.
Der skal nu arbejdes videre med formuleringerne, og pjecen skal færdiggøres.
Næste trin bliver en godkendelse i rådet.
Herefter testes pjecen af en gruppe af de præhospitale ledere lokalt i regionerne
under ledelse af Hanne Balle og Freddy Lippert.
Pjecen udarbejdes i et lækkert og målrette layout beregnet for download og lokal
trykning, eksempelvis fra de præhospitale virksomheders respektive hjemmesider.
e) Implementering af førstehjælp som timefast fag.
Emnet forsøges løftet i forbindelse med hjertestarterdagen, og undervisningsministeren bør inddrages, eventuelt i forbindelse med hjertestarterdagens konferencer.
f) 30 % af befolkningen har gennemført uddannelse i HLR-AED inden for de seneste
3 år.
Status skønnes i dag til at ligge omkring 15 %. Der var enighed om, at det vil være
en god opgave for den kommende sekretariatsleder at undersøge og monitorere
udviklingen.
g) 100 % af bevidnede uventede hjertestop forsøges umiddelbart genoplivet.
Status er, at hjertestopregisterets tal udvider en procentsats lige under de 70 %,
hvilket er i verdensklasse.
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Ad. 8: Anden gensidig orientering.
Hanne Balle orienterede om, at Majken Frederiksen og hende havde været til en temadag i DASAIM om etik. Det havde været en god konference, der havde 350 deltagere.
Hjerteforeningen modtager et stigende antal henvendelser fra folk der ikke ønskes genoplivet, om
de kan tilkendegive dette med et armbånd eller andet. Der henvises til udtalelsen fra Dansk Råd for
Genoplivning desangående, og om at få etableret en lokal dialog, herunder registrering i journaler
mv.
Hanne Balle orienterede om, at Hjerteforeningen har drøftet de korte kurser, og hilser tiltaget velkommen. Efterspørgslen hos Hjerteforeningen er stor, og evidensen for de korte kurser er god. Hjerteforeningen er i forbindelse med drøftelserne internt hos dem kommet frem til, at de gerne vil have
kurserne med i rådet. Derfor ville hun spørge til, hvad rådet kan gøre for at få de korte kurser etableret.
Jens Flensted Lassen svarede, at det er fornuftigt at synliggøre og promovere de korte kurser, idet
der er et behov for dels de korte kurser i sig selv, og dels et behov for at få folk i gang med genoplivningskurser, og her kan de korte kurser tjene som en øjenåbner og en motivator for de egentlige
kurser i organisationerne.
Der skal i DRG udarbejdes materiale for de korte kurser, og de skal certificeres med mulighed for
recertificering.
Hanne Balle orienterede om Hjerteforeningens hjertegalla søndag den 20. marts 2016, herunder at
der hertil er udvalgt tre personer som årets hjertestarterperson, og 1-1-2 er rost for deres professionalisme og hjælp i forbindelse med kåringen.
Ann Hiort Maltesen orienterede om, at Røde Kors kårer årets førstehjælper på torsdag den 17. marts
2016.
Christian Skjærbæk orienterede om, at der i Dansk Selskab for Akutmedicin er generalforsamling i
april måned. Såfremt Christian vælges til formand, da vil det medføre en omrokering i repræsentationen i DRG, således at Marco Bo Hansen bliver selskabets repræsentant, og Christian Skjærbæk
bliver selskabets suppleant.
Grethe Thomas orienterede om, at TrygFondens årsskrift 2016 lå på bordet til omdeling, ligesom
det vil blive tilsendt medlemsrepræsentanterne med posten inden for nær fremtid.
Grethe Thomas orienterede endvidere om, at der i forbindelse med EMS konferencen i København i
maj måned laves en fotoudstilling om livredning, der efterfølgende kommer landet rundt.
Der var enighed om, at fotodokumentaristen Christian Nørr kommer med på rådets møde den 14.
juni og giver en orientering om udstillingen.
Carolina Malta Hansen forsvarer sin ph.d. om ”Identifying Barriers to Bystander Use of Automated
External Defibrillators in the Community: a multifaceted approach” den 29. april 2016 klokken
14.00 på herlev Hospital.
Ad. 9: Eventuelt.
Intet.
Ad. 10: Fastsættelse af de næste møder.
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Møde nr. 91: Tirsdag den 14. juni 2016 kl. 14.30 til ca. 17.00 ved Falck, Falck-Huset, København.
Møde nr. 92: Onsdag den 7. september 2016 kl. 14.30 til ca. 17.00 ved TrygFonden, Hummeltoftevej 49, 2830 Virum.
Møde nr. 93: Tirsdag den 8. november 2016 kl. 14.30 til ca. 17.00 ved Falck, Falck-Huset, København.
Referatet gennemlæst og godkendt af rådets bestyrelse.
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