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R E F E R A T 

af  

Dansk Råd for Genoplivnings møde nr. 93 

 

Mødet blev gennemført onsdag den 8. november 2016 ved Falck, Falck-Huset. 

 

Til stede: 

Jens Flensted Lassen, Mogens Zarling, Jens Roland, Matthias Giebner, Majken Frederiksen, Hanne 
Balle, Therese Pulawska, Bent Mortensen, Jacob Guldberg, Ann Hiort Maltesen, Grethe Thomas, 
Lisbet Schønau, Christina Brønner, Poul Anders Hansen. 

 

Ikke til stede: 

Jesper Kjærgaard, Tim Kristensen, Marco Bo Hansen, Freddy Lippert, Torsten Lauritsen, Hanne 
Pontoppidan, Thomas Egesborg Pedersen, Dennis Sander Holst, Olav Øfverlind Pedersen. 

 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden. 

2. Godkendelse af referat af møde nr. 92. 

3. Nyt fra medlemsorganisationerne. 

4. Status på arbejdet i DRG’s sekretariat. 

5. Evaluering af hjertestarterdagen 2016 og opstart 2017. 

6. Hjertestarterkonferencen 2016. 

7. Fremlæggelse af rådets sekretariatsplan 2016 og 2017. 

8. DRG´s indstilling til fælles tilkaldenummer 2222 på hospitaler. 

9. DRG workshop 29. marts 2017. 

10. Eventuelt. 

11. Fastsættelse af de næste møder. 

 

Jens Flensted Lassen bød velkommen til Poul og Christina, hvorefter de tilste-
deværende medlemsrepræsentanter præsenterede sig. 
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Ad. 1: Godkendelse af dagsorden. 

Godkendt. 

 

Ad. 2: Godkendelse af referat af møde nr. 92. 

Godkendt. 

 

Ad. 3: Nyt fra medlemsorganisationerne. 

Poul Anders Hansen orienterede om region Nordjylland, herunder at 420 borgere er uddannet til at 
rykke ud ved hjertestop, og de gør det godt. 79 hjertestartere er blevet udlæst, og det kan her ses, at 
ved ventrikelflimmer er der en ROSC på 84 %. I Frederikshavn er hjemmeplejen uddannet til at 
træde til ved hjertestop, og de har en AED’er i bilen. De rykker ud 430 gange om året. 

Hanne Balle orienterede om, at Hjerteforeningen er ved at påbegynde et stort projekt om uddannel-
se i HLR og AED. Kurserne udvikles her i et samarbejde med DRG, der også står bag med kvali-
tetssikring af deres uddannelser og indholdet i dem. 

En række frivillige instruktører uddannes i et samarbejde med DRG, og skal ud og gennemføre et 
stort antal korte kurser af en halv times varighed, og hvor deltagerne efterfølgende får muligheden 
for at deltage på et fuldt HLR-AED kursus af 4 timers varighed. Kurserne udvikles over det næste 
halve år, og gennemføres i den tre års periode som projektet varer. Endvidere er der et stillingsop-
slag ude (også sendt til orientering til medlemsrepræsentanterne) til en projektleder for projektet, og 
der er indtil nu kommet 75 ansøgere. 

Grethe Thomas orienterede om, at TrygFonden gerne er med til at redde liv. TrygFonden indgår så-
ledes i et samarbejde med Region Hovedstaden i 2017 om at udvikle og gennemføre et projekt om 
en hjerteløber applikation (app), hvor Region Hovedstadens 1,8 million indbyggere får muligheden 
for at tilmelde sig. Projektet vil blive gennemført som et randomiseret forskningsprojekt, og vil 
bygge på et valideret svensk system, med hvem der aktuelt pågår forhandlinger. TrygFonden har 
tidligere overvejet at engagere sig på stroke-området, og vil i 2017 kortlægge område og indsatsen.  

Majken Frederiksen orienterede om, at hun er inviteret til et søredningsmøde, men har ikke mulig-
hed for at deltage. Der var enighed om, at Lisbet deltager som Majkens suppleant på mødet. 

 

Ad. 4: Status på arbejdet i DRG’s sekretariat. 

Jens Flensted Lassen orienterede om sommerens mediedebat om genoplivning af ældre. Dansk Sel-
skab for Patientsikkerhed tog bolden op og førte sagen til ende. DRG var kort indblandet i sagen 
med et interview om genoplivning af ældre, og et statement om samme i pressen (Politiken), herun-
der om valg/ikke valg af genoplivning for den enkelte.  

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. 

Et efterfølgende spin-off på artiklen om ældre i Politiken er blevet, at en journalist har rettet hen-
vendelse til hjerteafdelingen på Rigshospitalet via Jens Flensted Lassen, og spurgt på muligheden 
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for at følge en akut hjertepatient, og så udarbejde en artikelserie på grundlag heraf. Der er truffet af-
tale om et forløb på Rigshospitalet i samarbejde med Region Hovedstaden, således at der kommes 
hele vejen rundt i akutforløbet. 

Jens Flensted Lassen orienterede endvidere om, at der har været gennemført det første styregrup-
pemøde jf. samarbejdsaftalen, mellem DRG og TrygFonden. På mødet blev opgaver og mål drøftet 
for 2016 og 2017, herunder evalueret på målene for 2016. Sekretariatsplan og økonomi blev tiltrådt.  

Lisbet Schønau orienterede om, at hun havde deltaget på det Svenske HLR-Rådets konference, der 
havde haft ca. 2.600 deltagere. På konferencen var blandt andet den svenske uddannelsesmodel, de 
svenske undervisningsfilm og det svenske uddannelsesregister blevet forevist. I Sverige uddannes 
ca. 200.000 lægfolk om året i HLR-AED. Endvidere havde der været workshops med drøftelser af 
undervisning og fremvisning af tekniske løsninger til uddannelse i HLR-AED. 

”Kids Saves Lives” projektet, der er et ERC projekt via WHO, er nu landet så det fremlægges i 
2018 ved at Tyskland tager det op som lead-land, og hvor blandt andet Danmark bakker op. 

Der er modtaget en henvendelse fra BBC om optagelse af et program i Danmark, om hvad der gøres 
her i landet for at øge overlevelsen efter hjertestop. 

Vedrørende EMS 2017, så deltager DRG med en stand, eventuelt sammen med ERC, og der gen-
nemføres et Guinness rekordforsøg om genoplivning i længst mulig tid. 

DRG’s folder til bystandere er færdigudarbejdet, og på vej ud i høring ved regionerne. 

Endvidere orienterede Lisbet om, at DRG er ved at etablere et forskernetværk, hvor intentionen er 
at samle viden bredt ind inden for genoplivningsområdet, og hjælpe med til at få synliggjort denne 
viden. 

Afslutningsvist blev der kort orienteret om en række typiske henvendelser til sekretariatet siden sid-
ste rådsmøde. 

Der henvises til vedhæftede præsentation fra DRG’s 93. rådsmøde som anvendt af Lisbet. 

Poul Anders Hansen orienterede om, at Dansk Center for Organtransplantation er aktive i øjeblikket 
med baggrund i en anbefaling fra Sundhedsstyrelsen om genoplivning præhospitalt med henblik på 
at bevare organer til senere transplantation. 

Jens Flensted Lassen supplerede med, at den indtil nu korte debat havde kørt i fagkredse og ikke i 
pressen, og at debatten var af etisk karakter. Der er forskellige holdninger i Europa til spørgsmålet, 
og DRG har indtil videre ikke blandet sig i debatten. Som han så det, ville det være svært for DRG 
at gå ind i debatten, idet det står mellem at genoplive for at få et liv bagefter, og genoplive for at 
redde en organblok.  

Poul Anders Hansen udtrykte, at han fandt det besynderligt, at DRG ikke var blevet hørt. 

 

Ad. 5: Evaluering af hjertestarterdagen 2016 og opstart 2017. 

Lisbet Schønau præsenterede evalueringen af året hjertestarterdag med baggrund i vedhæftede præ-
sentation fra DRG’s 93. rådsmøde som anvendt af Lisbet. 

Overordnet set har der været succes med at sprede budskabet om at træde til og redde liv. Der havde 
været lidt færre arrangementer end i 2015, ligesom der havde været lidt færre besøg på hjemmesi-
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den og besøgende ude ved arrangementerne. Mediedækningen af året hjertestarterdag blev til gen-
gæld den største mediedækning indtil dato. 

Der blev herefter gennemført summemøder i par om udvikling af rådets hjertestarterdag omkring 
spørgsmålet: Hvad kan DRG gøre for at gøre det endnu bedre til næste år? 

I den efterfølgende opsamling i plenum fremkom følgende forslag: 

- Budskabet kan spredes over en lidt længere periode, eksempelvis inden for en uge, for at nå 
ud til flere. 

- Engagere sig i forhold til skolernes motionsdag, og komme mere ud på større virksomheder, 
for også at nå folk i arbejde. 

- Temaet for hjertestarterdagen kan særes mere skarpt til, så fokus højnes. 

- Ind i de private hjem, hvor 75 % af hjertestoppene forekommer, herunder fokus på de ældre. 

- Samarbejde med ældresagen om at aktivere de ældre i at træde til og redde liv. 

- Samarbejde med spejdere, så de kan få deres førstehjælpsmærke på dagen. 

- Samarbejde med børnenes SOFUS-klub. 

- Kystlivredningen har undervisning af børn på strandene om sommeren – disse kan engage-
res yderligere. 

- Mere ud på virksomheder og mere ud i storcentre. 

- Samarbejde med halinspektørforeningen for landets svømmehaller. 

- Samarbejde med lokaltv-stationer om at sende indslag om undervisning i genoplivning. Be-
redskabsforbundet stiller gene instruktører til rådighed. 

Grethe Thomas orienterede afslutningsvist om, at økonomien for Hjertestarterdagen tidligere har 
ligget i TrygFonden, men fra 2017 vil den ligge i DRG. Lisbet Schønau rundede af med at præsen-
tere arbejdsgruppen, der skal tilrettelægge hjertestarterdagen 2017: Lisbet Schønau, Majken Frede-
riksen, Theo Walther Jensen og Thomas Egesborg Pedersen. 

 

Ad. 6: Hjertestarterkonferencen 2016. 

Lisbet Schønau orienterede om programmet for konferencen, der er den 8. december på Rigshospi-
talet. Konferencen gennemføres i et samarbejde mellem DRG, TrygFonden og Rigshospitalet. Invi-
tation med program er udsendt tidligere, og dags dato er der 96 tilmeldte. Lisbet opfordrede til at 
sprede invitationen og til at tilmelde sig. 

Lisbet Schønau orienterede endvidere kort om den kommende informationsfolder for rådet, og viste 
kort det udarbejdede oplæg til folderen. Informationsfolderen tænkes trykt til og omdelt på konfe-
rencen, og er vedhæftet referatet. Medlemsrepræsentanterne opfordres til at sende deres organisati-
onslogo i trykformat, alternativt i højopløseligt format. 

Der henvises til vedhæftede præsentation fra DRG’s 93. rådsmøde som anvendt af Lisbet. 
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Ad. 7: Fremlæggelse af rådets sekretariatsplan 2016 og 2017. 

Lisbet Schønau orienterede om sekretariatsplanens tilblivelse med baggrund i DRG’s strategimate-
riale og opgaveportefølje. 

Sekretariatsplanen er godkendt i bestyrelsen og styregruppen for samarbejdet mellem DRG og 
TrygFonden. 

Jens Flensted Lassen takkede Lisbet for hendes store arbejde med udfærdigelse af sekretariatspla-
nen. DRG’s prioriterede opgaver i 2017 og 2017 er samlet fint op og synliggjort samt gjort operati-
onelt og målbart, så det rammer kernen i det DRG gerne vil. 

Jens Flensted Lassen orienterede endvidere om, at planen er omdrejningspunktet for rådets videre 
udvikling og arbejde, og som sådan er et dynamisk styringsværktøj, der om nødvendigt kan justeres 
til løbende. 

Hanne Balle udtrykte, at det var et flot og imponerende arbejde. 

Bent Mortensen spurgte til, hvordan rådets økonomi vil påvirke rådets hjertestarterdag? 

Lisbet Schønau svarede, at der ikke kan afsættes de samme midler til hjertestarterdagen som tidlige-
re. 

Sekretariatsplanen blev herefter punktvist gennemgået. 

Der henvises til vedhæftede præsentation fra DRG’s 93. rådsmøde som anvendt af Lisbet. 

Ann Hjort Maltesen spurgte ind til tallet med 250.000 årligt der uddannes i genoplivning, og hvor-
ledes det vil give 900.000 over en treårig periode såfremt tallet skal fordobles. Der var enighed om 
at justere tallet til, så de fremstår årligt, ligesom tallene justeres til i overensstemmelse med Dansk 
Førstehjælpsråds skøn for personer der gennemgår uddannelse i genoplivning i 2016. 

Christina Brønner spurgte til, hvorfor det synes så svært med undervisningen i genoplivning på sko-
leområdet.  

Grethe Thomas svarede, at TrygFonden tidligere har støttet en rapport der viste, at i 2013 var det 64 
% af folkeskolerne der underviste i genoplivning, mens tallet efter en kampagne målrettet skolele-
derne i 2014 kom op på ca. 85 % af folkeskolerne, der underviser i genoplivning. Skolerne kan re-
kvirere undervisningsmateriale, herunder TrygFondens genoplivningssæt til brug i undervisningen. 
Læs mere på https://hjertestarter.dk/foerstehjaelpskolen  

Poul Anders Hansen spurgte ind til, om DRG gør noget i forhold til kørelærernes undervisning. Er-
faringerne siger, at kørelærerne er for ringe fagligt, og underviser i noget forkert. 

Ann Hjort Maltesen svarede, at det er et anliggende for Dansk Førstehjælpsråd, idet kørelærerne 
underviser i regi heraf. 

Grethe Thomas orienterede om, at TrygFonden jævnligt får ansøgninger omhandlende undervisning 
i genoplivning, og TrygFonden støtter kun, såfremt underviserne er ERC certificerede, og gennem-
fører deres undervisning i regi heraf. 

Bent Mortensen orienterede om, at kørelærerne er organiseret og uddannet i regi af Dansk Første-
hjælpsråd, og at der her kan nikkes ja til, at det synes at være kørelærerne, der har sværest ved at 
følge Dansk Førstehjælpsråds retningslinjer for undervisning. Dansk Førstehjælpsråd har fokus på 
og er særligt opmærksomme på kørelærernes undervisning. 
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Ad. 8: DRG´s indstilling til fælles tilkaldenummer 2222 på hospitaler. 

Jens Flensted Lassen nævnte, at spørgsmålet stammer fra Freddy Lippert, men her på mødet bringes 
til drøftelse af Jens. 

Der er fra ERC kommet en indstilling om, at der ønskes et fælles europæisk tilkaldenummer – 2222 
– internt på hospitaler i forbindelse med hjertestop. Jens Flensted Lassen argumenterede for, at 
DRG støtter op om ERC’s indstilling, og også i Danmark anbefaler at der internt på hospitalet an-
vendes 2222 som det interne tilkaldenummer i forbindelse med hjertestop. 

Der var enighed om at støtte op om ERC’s indstilling. 

 

Ad. 9: DRG workshop 29. marts 2017. 

Lisbet Schønau orienterede kort om workshoppen og tankerne bagved, hvor formålet er allerede nu 
at påbegynde en proces mod rådets videre udvikling efter 2018, hvor rådets sekretariat er blevet bæ-
redygtigt og selvfinansierende. 

Jens Flensted Lassen supplerede med, at han ser rådet i en proces mod et DRG med eget sekretariat 
og et styrket samlet DRG. Denne proces skal vedligeholdes og udvikles løbende frem mod tiden ef-
ter 2018. Jens Flensted Lassen nævnte, at workshoppen vil have omdrejningspunkt om hvad med-
lemsorganisationerne ønsker sig som medlemmer af rådet og hvad der er af aktiviteter, der kan fi-
nansiere rådets fortsatte drift og udvikling. 

Lisbet Schønau viste forslag til sammensætning af en arbejdsgruppe, der skal komme med input til 
bestyrelsen vedrørende workshoppens gennemførelse: Lisbet Schønau, Ann Hjort Maltesen, Bent 
Mortensen, Hanne Balle og Marco Bo Hansen. 

Der henvises til vedhæftede præsentation fra DRG’s 93. rådsmøde som anvendt af Lisbet. 

Lisbet Schønau orienterede endvidere om, at det er hensigten, at arbejdsgruppen eller dele af den 
samtidig deltagere i DRG’s officielle besøg ved Svensk HLR-Råd og Norsk Resuscitationsråd samt 
UK Resuscitation Council i begyndelsen af 2017, for at indhente inspiration. 

Jens Flensted Lassen supplerede med, at workshoppen er for såvel medlemsrepræsentanterne og 
disse suppleanter, samt en eventuel tredje ”suppleant-suppleant” såfremt der måtte blive behov her-
for. 

 

Ad. 10: Eventuelt. 

Grethe Thomas orienterede om og illustrerede Trygs organisering i TryghedsGruppen, Tryg Forsik-
ring og TrygFonden. Se denne film for forklaring af organiseringen af TrygFamilien 
http://www.tryg.dk/om-tryg/fakta-om-tryg/tryghedsgruppen/tryg-familien.html 
  
Grethe Thomas orienterede endvidere om, at der i år er valg til TryghedsGruppen i Region Syd-
Danmark. Læse mere på https://www.tryghedsgruppen.dk/medlemmer/valg,-,2017,-,syddanmark  

Lisbet Schønau orienterede kort om et forskningsprojekt, hvor Lisbet repræsenterer DRG i projek-
tet. 
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Ad. 11: Fastsættelse af de næste møder. 

Møde nr. 94: Onsdag den 25. januar 2017 kl. 14.30 til ca. 17.00 ved Falck, Falck-Huset, Køben-
havn. (OBS: Ny dato, mødet blev flyttet fra det oprindeligt planlagte den 17. januar) 

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. 

Møde nr. 96: Onsdag den 7. juni 2017 kl. 14.30 til ca. 17.00 ved Falck, Falck-Huset, København. 

 

 

 

Referatet gennemlæst og godkendt af rådets bestyrelse. 


