REFERAT
af
Dansk Råd for Genoplivnings møde nr. 92

Mødet blev gennemført onsdag den 7. september 2016 ved TrygFonden, Virum.

Til stede:
Jens Flensted Lassen, Tim Kristensen, Marco Bo Hansen, Mogens Zarling, Freddy Lippert, Torsten
Lauritsen, Jens Roland, Thomas Egesborg Pedersen, Majken Frederiksen, Hanne Balle, Dennis
Sander Holst, Jacob Guldberg, Ann Hiort Maltesen, Grethe Thomas, Lisbet Schønau.
Fra Falck deltog Thomas Poulsen.
Ikke til stede:
Jesper Kjærgaard, Bent Mortensen, Hanne Pontoppidan, Matthias Giebner, Therese Pulawska, Olav
Øfverlind Pedersen.

Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden.
2. Godkendelse af referat af møde nr. 91.
3. Status siden sidst.
-

Nyt til og på DRG’s hjemmeside.

4. Status etablering af DRG sekretariat.
5. Status hjertestarterdagen 2016 den 16. oktober 2016.
6. Ministeriel opbakning til WHO ”Kids Saves Lives”.
7. DRG udtalelse ifm. pressesag om genoplivning hos ældre.
8. Christoffer Emil Bruuns signatur indlæg i Politiken torsdag den 18. august – Hjertet er mere end en muskel.
9. Ansøgning om medlemskab af DRG.
10. Anden gensidig orientering.
11. Eventuelt.
12. Fastsættelse af de næste møder.
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Jens Flensted Lassen bød velkommen til mødet, hvorefter medlemsrepræsentanterne præsenterede sig, heri en særlig velkomst til rådets nye sekretariatsleder Lisbet Schønau og Reddernes Landsklubs nye medlemsrepræsentant Jacob
Guldberg.

Ad. 1: Godkendelse af dagsorden.
Godkendt.

Ad. 2: Godkendelse af referat af møde nr. 91.
Godkendt.

Ad. 3: Status siden sidst.
Majken Frederiksen orienterede om, at hjemmesiden var blevet opdateret i henhold til den seneste
adresseliste for rådet.
De oversatte postere for G2015 er lagt på ERC’s hjemmeside, og der er etableret links til disse på
DRG’s hjemmeside.
Diverse indlæg omhandlende de seneste forskningsresultater, redningsnumre på strandene samt
genoplivning i forbindelse med dels kræft og dels af ældre er ligeledes lagt på hjemmesiden.
Marco Bo Hansen orienterede om, at DRG på sin Twitterprofil har 270 følgere, hvilket vurderes
som pænt i forhold til, at der tweetes på dansk.
Der blev varslet, at der er nyt vedrørende KIDS Saves Lives og Hjertestarterdagen på vej til hjemmesiden.
Majken Frederiksen spurgte, hvor rådet ønsker link til Rådet for Større Badesikkerhed placeret på
hjemmesiden, herunder artiklerne i forbindelse med badesikkerhed og strandnumre. Der var en
drøftelse af det, og det blev besluttet, at artiklen om druknedefinition lægges ind under Viden delen
og artiklen omhandlende strandnumre lægges ind under 1-1-2 delen.
Det blev endvidere besluttet, at der findes en løsning, så hjemmesiden kan rumme link til rådets interessenter. Marco Bo Hansen, Majken Frederiksen og Lisbet Schønau koordinerer og justerer til i
nødvendigt omfang.
Hanne Balle spurgte ind til, om rådet ikke har mulighed for at gøre mere, for at få gjort DRG’s
hjemmeside mere kendt og synlig for befolkningen, idet hun tit modtager henvendelser fra folk om
genoplivning, og hvor informationen kan findes på rådets hjemmeside.
Der var enighed om, at hjemmesiden kan og skal gøres mere synlig og informativ fremadrettet, og
at dette indgår i det professionelle sekretariats arbejde de kommende år.
Dennis Sander spurgte til, om det ligeledes ville være muligt at give hjemmesiden et serviceeftersyn
med hensyn til de oplistede kursusorganisationer – navn og kontaktmail. Jens Roland gennemser og
sender eventuelle rettelser til Majken Frederiksen og Marco Bo Hansen.
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Ad. 4: Status etablering af DRG sekretariat.
Grethe Thomas orienterede om, at TrygFonden er meget glade for samarbejdet med DRG som en
stærk samarbejdspartner på genoplivningsområdet, blandt andet i kraft af de seneste samarbejdsaftaler og strategiprocessen forrige år.
Nu er DRG ved den ansatte sekretariatsleder blevet i stand til at løfte opgaven med at blive talerøret
inden for genoplivningsområdet i Danmark.
Jens Flensted Lassen takkede for tilliden og opbakningen.
Grethe Thomas fremlagde, at i forbindelse med udviklingen af DRG som råd med eget bæredygtigt
sekretariat, vil der for formanden og formandens sekretær skulle allokeres arbejde ud over det normale forventelige arbejde i forbindelse med tillidshvervet med at drive rådet i forhold til rådets vedtægter og i forhold til kapacitetsopbygningen jf. samarbejdsaftalen mellem DRG og TrygFonden.
Formandens og sekretærens specifikke kompetencer med hensyn til organisationsudvikling og opbygning, indsigt og overblik inden for DRG og genoplivningsområdet i Danmark i særdeleshed
samt forankrede kompetencer inden for genoplivningsområdet vurderes nødvendige for at sikre en
succesfuld implementering af etableringen og driften af sekretariatet under DRG.
Dette arbejde vil ligge i forlængelse af deres opgavefordeling, og blandt andet omfatte udvikling og
implementering af rådets professionelle sekretariat ved sekretariatslederen gennem målrettet og
hyppig mødeaktivitet samt udarbejdelse af nødvendige understøttende styringsværktøjer med tilhørende hjælpematerialer. Gennemførelse af strategiske drøftelser med interessenter inden for genoplivningsområdet i forbindelse med certificering og standardisering i forhold til gældende ERC
guidelines samt forhandlinger i forbindelse med etableringen af et bæredygtigt og selvfinansierende
sekretariat.
Arbejdet vil blive udført igennem implementeringsperioden, der omfatter 2016 til og med 2018, og
er omfattet af samarbejdsaftalens § 2.5 omhandlende etableringen og driften af sekretariatet, herunder ansættelse og honorering af personale.
Et estimat er udarbejdet, og det udviser et øget tidsforbrug i størrelsesordenen 250 timer for formanden og 200 timer for sekretæren, og vil for formanden og sekretæren blive godtgjort med kr.
400 pr. time. Beløbet afsættes i rådets sekretariatsplan for hvert af årene 2016, 2017 og 2018, og justeres nærmere ind i forbindelse med udarbejdelsen af pågældende sekretariatsplan, der tiltrædes af
rådet.
Mogens Zarling havde tilkendegivet, at det så godt ud, og ”det er vel bare det rådet gør”. Der var
enighed blandt medlemsrepræsentanterne om at tiltræde forslaget.
Lisbet Schønau orienterede om arbejdet med sekretariatsplanen, der er i færd med at blive udarbejdet. Der arbejdes i øjeblikket med indholdet, herunder formulering af opgaver og målkriterier for
disse samt strukturen i planen.
Grethe Thomas orienterede om styregruppens sammensætning jævnfør samarbejdsaftalen, der er
kommet til at bestå af Trine Heidemann og Grethe Thomas repræsenterende TrygFonden og Jens
Flensted Lassen, Jens Roland og Lisbet Schønau repræsenterende Dansk Råd for Genoplivning.
Lisbet sekretariatsbetjener styregruppen. Styregruppens sammensætning følger til orientering TrygFondens øvrige samarbejdsaftaler, og har til formål at give TrygFonden det nødvendige indblik i
økonomien set i forhold til forløbet og opnåede resultater i samarbejdet.
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Jens Flensted Lassen orienterede om, at der for ham selv som formand og Jens Roland som sekretær
fortsat vil blive løst de sædvanlige opgaver som tidligere i tillidshvervene. Der er dog kommet nye
opgaver til, og opgaver der ikke ligger i tillidshvervene, men ud over. Det er opgaven med implementering, udvikling og forankring af det nye professionelle sekretariat. En opgave der er ny, omfattende og nødvendig for rådets videre udvikling jf. rådets strategiplan.
Grethe Thomas orienterede om, at økonomien fortsætter, og at Lisbet Schønau, Jens Roland og Grethe Thomas sætter sig sammen og identificerer de vigtige snitflader og tidspunkter for overførsel
mv.

Ad. 5: Status hjertestarterdagen 2016 den 16. oktober 2016.
Lisbet Schønau orienterede om hjertestarterdagen jævnfør vedhæftede præsentation.
Marco Bo Hansen tweeter på dagen om hjertestarterdagen.
Lisbet Schønau spurgte ind til hvor post til rådets kontaktmail ender henne. Majken Frederiksen justerer hjemmesiden til, så mails via hjemmesidens kontaktmail går til Lisbet Schønau.
Grethe Thomas nævnte, at der kommer en mail rundt for bestilling af T-shirts til hjertestarterdagen.
Der blev opfordret til at medlemsrepræsentanterne promoverer hjertestarterdagen så meget som muligt i egne netværk mv. for at få så mange arrangementer som muligt i kalenderen.
Marco Bo Hansen orienterede om kontakt til de lægevidenskabelige studenterforeninger, og Majken
Frederiksen om Dansk Sygeplejeråds kommunikationsafdeling, der vil øge synligheden for hjertestarterdagen inden for sygeplejeverden.
Der var en drøftelse af, om det ville være formålstjenligt at udarbejde noget materiale, der kan sendes videre i forbindelse med at der tweetes om hjertestarterdagen, således at medlemsorganisationerne har større mulighed for at retweete.
Grethe Thomas opfordrede til, at medlemsorganisationerne aktiverer deres netværk, og derved
medvirker til at få spredt budskabet om hjertestarterdagen.

Ad. 6: Ministeriel opbakning til WHO ”Kids Saves Lives”.
Lisbet Schønau orienterede om ”Kids saves Lives” henvendelsen fra ERC.
ERC har sendt en erklæring indeholdende 10 punkter for at øge overlevelsen. Initiativet skal medtages på WHO’s dagsorden i maj 2017, og for det kan blive optaget på dagsordenen skal tre medlemslande stå bag initiativet.
Lisbet Schønau har taget kontakt til Sundheds- og Ældreministeriet og til Ministeriet for børn, undervisning og ligestilling med hensyn til dansk opbakning. Ministerierne har modtaget henvendelsen fra DRG positivt, og Lisbet følger op løbende.
Marco Bo Hansen spurgte ind til, hvad henvendelsen til WHO vil betyde for Danmark, og om det
bagefter vil medføre øgede muligheder for DRG. Lisbet Schønau svarede, at Danmark allerede er
meget fint med i forhold til initiativet, så for Danmark vil initiativet ikke medføre de store ændringer i forhold til hvorledes der arbejdes med området pt.
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Freddy Lippert supplerede med, at en række organisationer og lande allerede har bakket op om initiativet, og nu tages det op i WHO. Processen kan langt hen ad vejen sammenlignes med processen
på verdensplan i forhold til klimaaftalerne.
Grethe Thomas udtrykte ønske om, at det kommer til at medføre, at genoplivningen på skolerne går
fra at være et timeløst fag i dag, til at blive et timefast fag i fremtiden.

Ad. 7: DRG udtalelse ifm. pressesag om genoplivning hos ældre.
Jens Flensted Lassen orienterede om sommerens pressesag. Han havde haft et frugtbart møde med
journalisten Kirsten Nilsson fra Politiken om en opfølgende artikel på artikel om retten til at sige nej
tak til genoplivning, og der var kommet en god artikel ud af det efterfølgende i avisen.
Bestyrelsen havde drøftet dilemmaet med den enkeltes ret til at frabede sig genoplivning kontra at
vedkommende ikke kan fortælle det, når vedkommende er faldet om.
Endvidere var der i samarbejde med Mannov blevet udarbejdet et holdningspapir, der blev lagt på
rådets hjemmeside samtidig med, at den opfølgende artikel blev bragt i Politiken.
Jens Flensted Lassen orienterede endvidere om det efterfølgende spin-off på artiklen om ældre i Politiken. Journalisten Kirsten Nilsson har rettet henvendelse til hjerteafdelingen på Rigshospitalet via
Jens, og spurgt på muligheden for at følge en akut hjertepatient, og så udarbejde en artikelserie på
grundlag heraf. Der er truffet aftale om et forløb på Rigshospitalet.
Hanne Balle nævnte, at Hjerteforeningen også har mærket interessen, der opleves som et øget pres i
forhold til de etiske aspekter.
Der var enighed om, at samtalen om genoplivning eller ej skal tages med den enkelte ældre og de
nærmeste pårørende. Når der er ringet 1-1-2 fanger bordet – så kommer hjælpen og der påbegyndes
genoplivning.

Ad. 8: Christoffer Emil Bruuns signatur indlæg i Politiken torsdag den 18. august – Hjertet er mere
end en muskel.
Grethe Thomas orienterede om en artikel af Christoffer Emil Bruun ”Hjertet er mere end en muskel”. TrygFonden har ikke foretaget sig yderligere i forhold til artiklen, men den illustrerer fint
hvad der rører sig af tanker inden for genoplivningsområdet. Herudover skaber den opmærksomhed,
og Grethe opfordrede medlemsrepræsentanterne til at dele og orientere om sådanne nyhedsartikler
fra rundt om i landet, når de får kendskab til dem.

Ad. 9: Ansøgning om medlemskab af DRG.
Jens Roland orienterede om, at der er indgået ansøgning om medlemskab af rådet fra de præhospitale virksomheder i Region Nordjylland, Region Sjælland og Region Hovedstaden. Jens nævnte proceduren for optagelse af nye medlemsorganisationer, der formelt sker på rådets generalforsamling i
marts måned, men at der er kutyme for, at der indhentes et forhåndstilsagn på førstkommende møde
efter modtagelsen af ansøgningen, og såfremt dette er positivt, da meddeles pågældende organisation deltagelse på rådsmøderne indtil førstkommende generalforsamling som observatører med taleret.
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Der var enighed om, at rådet så meget positivt på de tre ansøgere, og det blev besluttet, at de frem
til generalforsamlingen i marts 2017 deltager i rådets arbejde som observatører med taleret.
Jens Roland foranlediger svarmail tilsendt de tre ansøgere med oplysning om ovenstående samt
fremtidige mødedatoer.
Freddy Lippert tilkendegav, at det er en god ide, at de fem regionale organisationer er medlem i
Dansk Råd for Genoplivning, idet de er centrale aktører på genoplivningsområdet, og storforbrugere
af rådets viden. De leverer endvidere dataene til Dansk Hjertestopregister og har dermed ejerskab til
disse, ligesom deres medlemskab i rådet vil kunne bidrage til at samle og konsolidere de væsentligste aktører inden for genoplivningsområdet i rådet.

Ad. 10: Anden gensidig orientering.
Ann Hjort Maltesen og Marco Bo Hansen orienterede om de studerendes Guinness rekordforsøg
med at give HLR i længst mulig tid. Planen pt. er, at rekordforsøget gennemføres i forbindelse med
EMS2017. DRG støtter officielt op om projektet, og TrygFonden er ansøgt om støtte.
Jens Roland orienterede om DRG’s G2015 proces, herunder at:
- 4 postere er oversat og uploadet på ERC site, og der er etableret links fra DRG’s site. Det omhandler de to BLS postere, ALS posteren og EPALS posteren.
- Øvrige postere er i proces, hvoraf flere af dem alene afventer accept fra styregruppeformændene.
- ILS manualen er oversat og afleveret til ERC, og der er ved at blive læst den sidste korrektur i
forbindelse med ERC’s opsætning af hæftet.
- Det meste af ILS undervisningsmaterialet er oversat.
- HLR-AED manualen er oversat og afleveret til ERC. Der er læst korrektur på opsætningen. Der
er for 6-7 uger siden lagt tre elektroniske kopier i hver HLR-AED instruktørs profil i ERC
CMS.
- Alt undervisningsmateriale til HLR-AED kurserne er oversat, og afleveret til ERC for upload på
deres hjemmeside.
Jens Flensted Lassen, Marco Bo Hansen og Lisbet Schønau er tilmeldt medietræning ved mediebureauet Mannov i den kommende uge.
Grethe Thomas orienterede kort om den udsendte mail vedrørende fotoudstillingen, der blev præsenteret på sidste rådsmøde.
Grethe Thomas orienterede om ”Piv for liv”, og tilbød medlemsrepræsentanterne at tage et eksemplar med til inspiration. Eksemplarerne kan ikke bestilles eller købes. Konceptet er med TrygFondens godkendelse ønsket kopieret i Singapore, Finland og Tyskland.
Grethe Thomas, Freddy Lippert og Hanne Balle deltagere i ERC’s kongres på Island.

Ad. 11: Eventuelt.
Freddy Lippert orienterede om fælles hjertestopnummer på hospitalerne - 2222.
ERC har taget initiativet op, og udarbejdet en generel anbefaling om at benytte 2222 på hospitalerne
til hjertestopholdene. De danske erfaringer med fælles tilkaldsnummer for hjertestopholdene og im6

plementeringen heraf i Region Hovedstaden kan gives til ERC. Her blev det implementeret med
succes på lige under fire måneder.
Der var enighed i rådet om, at det fælles tilkaldsnummer 2222 synes som en god ide.
Emnet medtages på næste rådsmøde for behandling af indstilling fra DRG.
Freddy Lippert orienterede om ERC’s Resuscitation Academy, der er et nyt tiltag inden for det
præhospitale område, der skal medvirke til at øge overlevelsen efter hjertestop. Der er sendt mail
ud til relevante interessenter om medvirken, og der er modtaget positive tilkendegivelser fra regionerne og fra Falck.
Der var enighed om, at DRG gerne bakker op og understøtter tiltaget.
Emnet medtages på næste møde for drøftelse af DRG’s rolle fremadrettet i ERC’s Resuscitation
Academy i Danmark.
Freddy Lippert orienterede om EMS2017, og det påtænkte samarbejde med DRG. ERC havde i år
en stand på EMS2016, og denne kan udbygges til en ERC+DRG stand i 2017 med øget aktivitetsog synlighedsniveau. Sidste kongresdag kan vinkles således at den appellerer mere til lægfolk, og
kongressen kan da åbnes for lægfolks deltagelse den sidste dag.
Lisbet Schønau supplerede med, at hun med arrangørerne af EMS2017 kort havde drøftet mulighederne i et samarbejde, og første formål må her være at få DRG aktivt med i kongressen.
Emnet medtages på næste rådsmøde for en nærmere drøftelse.
Jens Flensted Lassen orienterede om, at rådets årlige konference siden 2015 havde været gennemført adskilt fra hjertestarterdagen med dels præsentationen af G2015 i 2015 og et videnskabeligt tillægsprogram med den nyeste danske forskning.
Bestyrelsen havde drøftet årets konference, og der lægges op til en rent videnskabelig konference
her i 2016, dog med en bred appel af hensyn til interessen for og deltagelsen i konferencen.
Der gennemføres én konference i København, og der planlægges i øjeblikket med den første uge af
december måned. Økonomisk niveau bliver som de foregående to år, hvilket betyder ”low-budget”.
Efter årets konference bør der i rådet være en drøftelse af det fremtidige konferencekoncept i DRG.
Mogens Zarling spurgte ind til DRG’s deltagelse i folkemødet på Bornholm i 2017. Jens Flensted
Lassen svarede, at det indgår i rådets sekretariatsstrategi for de kommende to år, men en eventuel
deltagelse skal analyseres nærmere i løbet af 2017, hvorfor deltagelse først vil blive aktuel fra 2018
og fremad.
DRG’s deltagelse på de sociale medier blev drøftet, og der var enighed om at afvente nærmere, når
sekretariatet har udarbejdet et oplæg til behandling i rådet i første halvår af 2017.

Ad. 12: Fastsættelse af de næste møder.

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.
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Møde nr. 95: Onsdag den 29. marts 2017 kl. 14.00 til ca. 16.00 ved TrygFonden, Hummeltoftevej
49, 2830 Virum.
Generalforsamling 2017: Onsdag den 29. marts 2017 kl. 16.00 til ca. 18.00 ved TrygFonden,
Hummeltoftevej 49, 2830 Virum.

Referatet gennemlæst og godkendt af rådets bestyrelse.
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