REFERAT
af
Dansk Råd for Genoplivnings møde nr. 91

Mødet blev gennemført tirsdag den 14. juni 2016 ved Falck, København.

Til stede:
Jens Flensted Lassen, Jens Roland, Freddy Lippert, Marco Bo Hansen , Majken Frederiksen, Thomas Egesborg Pedersen, Dennis Sander Holst, Hanne Balle, Therese Pulawska, Matthias Giebner,
Bent Mortensen, Ann Hiort Maltesen, Grethe Thomas.

Ikke til stede:
Tim Kristensen, Torsten Lauritsen, Hanne Pontoppidan, Christian Skjærbæk, Mogens Zarling, Olav
Øfverlind Pedersen, Kim Sørensen, Jesper Kjærgaard.

Endvidere deltog Fotodokumentarist Christian Nørr under dagsordenens punkt 1.

Dagsorden:
1. Fotodokumentarist Christian Nørr orienterer om udstillingen på konferencen EMS 2016 om livredning, og som er på vej rundt i landet.
2. Godkendelse af dagsorden.
3. Godkendelse af referat af møde nr. 90.
4. Status siden sidst.
-

Nyt til og på DRG’s hjemmeside.

-

Status videofilm.

5. Status etablering af DRG sekretariat.
6. Status hjertestarterdagen 2016 den 16. oktober 2016.
7. Status etablering af samarbejde med Dansk Førstehjælpsråd.
8. Status udarbejdelse af pjece for bystandere.
9. Anden gensidig orientering.
10. Eventuelt.
11. Fastsættelse af de næste møder.
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Ad. 1: Fotodokumentarist Christian Nørr orienterer om udstillingen på konferencen EMS 2016 om
livredning, og som er på vej rundt i landet.
Fotodokumentarist Christian Nørr fra TrygFonden orienterede om fotoudstillingen ”TRÆD TIL”,
som havde premiere på EMS 2016, og i efteråret begynder en rundtur rundt i landet. Rundturen begynder omkring den 1. september med ca. 14 dage hvert sted og vil ligeledes kunne findes på ”hjertestarter.dk”.
DRG-medlemmer har mulighed for at booke fotoudstillingen i forskelligt regi, hvis det er ønskeligt
og muligt. Og her havde Freddy en vigtig pointe: Det behøver ikke være store offentlige steder, det
kan også være de rette målgrupper og settings, I kender til og mener relevante.
Kontakt til Christian https://www.trygfonden.dk/omos/hvem-er-vi/kommunikation/christian-noerr
Vedhæftet Christians præsentation ”TRÆD TIL – DRG oplæg” og en beskrivelse af fotoudstillingens cases ”Fotoudstilling samlet”.

Ad. 2: Godkendelse af dagsorden.
Godkendt.

Ad. 3: Godkendelse af referat af møde nr. 90.
Godkendt.

Ad. 4: Status siden sidst.
På hjemmesiden er adresseoplysningerne og medlemsrepræsentanterne opdateret – se venligst efter
om de er som de skal være, og send en mail til Jens Roland, hvis der skal justeres yderligere.
Der er endvidere tilføjet et faneblad med links under videnafsnittet til artikler mv. og der er publiceret pressemeddelelsen med de nyeste tal inden for genoplivningsområdet i Danmark.
DRGs twitterprofil har været brugt en del siden sidste møde, blandt andet i forbindelse med
EMS2016. Kongressens twitterprofil fik flere hits end distorsion under sidste dag på EMS2016, og
lå en af dagene som den anden mest sete twitter-profil på landsplan.

Med hensyn til udarbejdelse af videofilm om de nye guidelines var der enighed om at stoppe projektet, idet det endnu ikke havde været muligt at få nogle af forfatterne til at levere et oplæg grundet
almen travlhed.

Ad. 5: Status etablering af DRG sekretariat.
Jens Flensted Lassen orienterede om, at ansættelsesprocessen havde været drevet af Mannov i samarbejde med DRG, Den Præhospitale Virksomhed i Region Hovedstaden og TrygFonden.

2

Ansættelsesudvalget har bestået af:
• Jens Flensted Lassen, formand for DRG og overlæge på Rigshospitalet
• Ann Hiort Maltesen, næstformand i DRG og sundhedsfaglig konsulent i Dansk Røde Kors
• Jens Roland Hansen, sekretær i DRG og sektionschef i Beredskabsstyrelsen
• Sille Arildsen, administrationschef i Den Præhospitale Virksomhed i Region Hovedstaden
• Grethe Thomas, projektchef i TrygFonden
Stillingen blev slået op på genoplivning.dk den 13. april 2016 samt med annoncering hos:
• Dansk Kommunikationsforening
• DJØF (jobunivers.dk)
• Jobbank.dk
• Jobnet.dk
• Jobindex.dk
• K-forum
• Udsendelse med Ledernes nyhedsbrev
Ved ansættelsesfristens udløb den 2. maj 2016, var der kommet 39 ansøgninger. Ansøgningerne
blev sorteret i fire kategorier:
• De kvalificerede – 14 stk.
• Boblerne – 6 stk.
• Måske kvalificerede – 6 stk.
• Ikke kvalificerede – 13 stk.
Ansættelsesudvalget ratede først hver især de 14 kvalificerede kandidater på en skala fra 1-10 i SurveyMonkey. Herefter mødtes ansættelsesudvalget og udvalgte seks kandidater, som blev indkaldt til
1. samtale, der blev afholdt den 24. maj hos Mannov. Forud for samtalerne blev der indhentet referencer på alle seks kandidater.
Efter samtalerne blev tre kandidater indkaldt til 2. samtale, der blev afholdt hos Mannov den 6. juni
2016. Samtalerne inkluderede en test med en opgave om det organisatoriske arbejde samt pressearbejdet i forbindelse med Hjertestarterdagen 2016. Reinholdt Schultz, adm. direktør og partner i
Mannov, assisterede ved disse 2. samtaler.
En kandidat havde skilt sig særligt positivt ud hele vejen og det er blevet hende, der får tilbudt jobbet. Kandidaten er i dag (den 14. juni 2016) blevet præsenteret for bestyrelsen, og når ansættelseskontrakten er underskrevet vil medlemsrepræsentanterne blive orienteret yderligere om vedkommende.
Sideløbende med arbejdet med ansættelsen af sekretariatslederen er der med Akutenheden i Den
Præhospitale Virksomhed, Region Hovedstaden foregået drøftelser om den fysiske lokalitet for det
kommende sekretariat, og der er indgået en aftale.

Ad. 6: Status hjertestarterdagen 2016 den 16. oktober 2016.
Jens Flensted Lassen orienterede om, at der er sendt den første mail ud til rådets medlemsorganisationer for 2 uger siden, og første møde om hjertestarterdagen har været afholdt dags dato. Der vil
komme yderligere information om hjertestarterdagen senere, og organisationerne opfordres allerede
nu til at se på deres bidrag og arrangementer i relation til hjertestarterdagen 2016.
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Den kommende sekretariatsleder deltog i dagens møde om hjertestarterdagen og bidrog aktivt.
Vedkommende var efterfølgende med til møde med Mannov, også om hjertestarterdagen, og blev
her briefet yderligere i forhold til tidligere hjertestarterdage, og arbejdet med årets hjertestarterdag.

Grethe Thomas orienterede om, at hjemmesiden er i færd med at blive rettet til til årets hjertestarterdag, herunder at den har fokus på ”Kids saves lives”, vil blive promoveret på familievinklen idet
den ligger på en søndag, samt at ny forskning vil blive koblet på.
Endvidere drøftes det i øjeblikket hvorledes den kommunikationsmæssige vinkling bedst varetages i
forhold til borgerne og i forhold til pressen, og Mannov arbejder på et oplæg. Alle medlemsorganisationer skal dog fortsat som tidligere år byde aktivt ind med arrangementer og hjælp, og sandsynligheden for større bevågenhed og flere muligheder er til stede, idet den gennemføres en søndag.
Der blev opfordret til at generere ideer, og medlemsorganisationerne er meget velkomne til at sende
dem til Anne-Sofie hos Mannov inden for kort tid. http://www.mannov.dk/medarbejdere-i-mannovkobenhavn?article=158013
Majken Frederiksen supplerede med, at hun tænkte, at vandlande og forlystelsesparker mv. kunne
være oplagte steder at gennemføre aktiviteter i forbindelse med hjertestarterdagen 2016.

Ad. 7: Status etablering af samarbejde med Dansk Førstehjælpsråd.
Jens Roland orienterede om, at de to råd havde holdt møde den 25.april og her drøftet såvel omfang
af samarbejde som proces.
Der var blevet udvekslet og drøftet forslag til indholdet i et fremtidigt samarbejde samt hvordan
rammerne overordnet kunne se ud. Der var enighed om, at de to råd hver udarbejder en beskrivelse
af hvad de ser indeholdt i samarbejdet, og hvorledes det kan realiseres. Beskrivelserne deles forud
for det næste møde, der er planlagt til den 8. september 2016.

Ad. 8: Status udarbejdelse af pjece for bystandere.
Siden sidste møde er udkastet til pjecen justeret i forhold til dens fremtidige virke i regionerne. Pjecen er sendt til Freddy Lippert med henblik på præsentation for regionernes præhospitale ledere, og
indhentelse af accept herfra.
Thomas E Pedersen spurgte til, om pjecen kan distribueres til alle opsatte AED’ere når den er færdig. Hanne Balle svarede, at den i sit layout i øjeblikket er målrettet brugen i ambulancerne.
Der var efter en kort drøftelse enighed om, at når folderen er færdig, så ses der på om den kan distribueres til alle opsatte AED’ere samt lægges ved AED’ere fra forhandlerens side. Eventuelt med
forhandlerens logo.

Ad. 9: Anden gensidig orientering.
Grethe Thomas orienterede om, at livreddertårnenes AED’ere nu bliver aktive på hjertestarter.dk
Der laves en kort tekst til rådets hjemmeside, som kan publiceres sammen med et kort. Når det er på
plads twitter Marco om nyheden.
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Hanne Balle roste EMS2016 konferencen, der havde været flot, flot.

Freddy Lippert orienterede om, at konferencen havde haft 1160 deltagere fra 37 lande, og gentages i
København i 2017.

Bent Mortensen orienterede om, at beredskabsforbundet har udgivet en ny førstehjælpsbog, hvor
blandt andet guidelines for genoplivning er justeret til til guidelines 2015. Som noget nyt er der i
bogen sat fokus på slagtilfælde, og Bent udtrykte, at det vil være spændende om DRG ville tage
emnet op og behandle det. Endvidere gennemfører Beredskabsforbundet temadage for alle deres
førstehjælpsinstruktører i forbindelse med udgivelsen af den nye bog.
Freddy Lippert forklarede, at det ikke er på hospitalerne der er forsinkelse i behandlingen med
trombolyse. Problemet ligger i dag i, at ca. 85 % af dem der får stillet diagnosen slagtilfælde, ikke
ringer 1-1-2. Alle der ringer får behandlingen inden for 4 timer efter der er ringet.
Grethe Thomas orienterede om, at TrygFonden støtter en kampagne vedrørende slagtilfælde som vil
rette sig mod den almindelige dansker. DRG vil løbende blive orienteret.
Matthias Giebner sagde, at Danmark er ret langt fremme sammenlignet med mange andre europæiske lande.
Freddy Lippert udtrykte, at slagtilfælde ligge i randområdet af DRG’s fokusområde – rådet har fokus på genoplivning og HLR-AED – på sigt kan fokusområdet måske udvides til også at kunne
medinddrage eksempelvis slagtilfælde.
Grethe Thomas orienterede om, at svenske HLR-råd har haft et on-line kursus der blev kaldt et
hjerne-hjerte kørekort.

Majken Frederiksen omdelte en pjece om den Færøske hjertestarterdag, der var blevet gennemført
den 23. april 2016. Majken og Marco laver en nyhed om den færøske hjertestarterdag til hjemmesiden og Marco twitter efterfølgende.

Grethe Thomas orienterede om, at hjertestarter.dk har fået et nyt udseende, og er blevet responsivt.
Sitet tilpasser sig herved automatisk til visning på den aktuelle platform pc, Ipad, tablet, smartphone
mv.

Ad. 10: Eventuelt.
Intet.
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Ad. 11: Fastsættelse af de næste møder.

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.
Møde nr. 94: Tirsdag den 17. januar 2017 kl. 14.30 til ca. 17.00 ved Falck, Falck-Huset, København.

Referatet gennemlæst og godkendt af rådets bestyrelse.
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