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R E F E R A T 

af  

Dansk Råd for Genoplivnings møde nr. 94 

 

Mødet blev gennemført onsdag den 25. januar 2017 ved Falck, Falck-Huset, København. 

 

Til stede: 

Jens Flensted Lassen, Freddy Lippert, Jens Roland, Torsten Lauritsen, Ole Henriksen, Hanne Balle, 

Hanne Pontoppidan, Bent Mortensen, Jacob Guldberg, Thomas Egesborg Pedersen, Ann Hiort Mal-

tesen, Grethe Thomas, Lisbet Schønau. 

 

Ikke til stede: 

Jesper Kjærgaard, Tim Kristensen, Marco Bo Hansen, Mogens Zarling, Matthias Giebner, Majken 

Frederiksen, Christina Brønner, Poul Anders Hansen, Therese Pulawska, Dennis Sander Holst, Olav 

Øfverlind Pedersen. 

 

Dagsorden: 

1. Orientering om TrygFondens rekord der redder liv. 

2. Godkendelse af dagsorden. 

3. Godkendelse af referat af møde nr. 93. 

4. Nyt fra medlemsorganisationerne. 

5. Status på arbejdet i DRG’s sekretariat. 

6. Hjertestarterdagen 2017. 

7. DRG faktaark. 

8. EMS 2017. 

9. DRG workshop 29. marts 2017. 

10. DRG generalforsamling 2017. 

11. Ansøgning om medlemskab af DRG. 

12. Eventuelt. 

13. Fastsættelse af de næste møder. 
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Ad. 1: orientering om TrygFondens rekord der redder liv. 

Theo Walther Jensen og Nikolaj Stark fra henholdsvis SATS (Studerendes Anæstesiologiske & 

Traumatologiske Selskab) og FFF (Førstehjælp for folkeskoler) præsenterede TrygFondens rekord 

der redder liv, der gennemføres på åbningsdagen for EMS 2017 – mandag den 22. maj. Præsentati-

onen vedlagt referatet. 

Under præsentationen blev det supplerende oplyst, at: 

- Rekorden overvejes koordineret med og sanktioneret af Guinness rekorder. Efterskrift: Det 

er besluttet at samarbejde med Global Resuscitation Alliance (GRA). 

- Deltagerne får ud over at være med i selve rekordforsøget også tilbudt forklaring på og de-

monstration af HLR-AED. 

- Medlemsorganisationerne bliver inviteret med til at tage ansvar for et eller flere af rekord-

stederne, samt at hjælpe til på rekordstederne – mere følger senere. 

Der er brug for ca. 4 rekordinstruktører på hvert rekordsted ad gangen. 

 

Ad. 2: Godkendelse af dagsorden. 

Godkendt. 

 

Ad. 3: Godkendelse af referat af møde nr. 93. 

Referatet blev godkendt med rettelse fra Poul Anders Hansen, således at det er anført, at antallet af 

udrykninger i hjemmeplejen i Frederikshavn er 30 om året. 

 

Ad. 4: Nyt fra medlemsorganisationerne. 

Hver medlemsrepræsentant præsenterede kort sig selv bordet rundt, og koblede herpå nyheder fra 

egen organisation. Organisationer med nyt siden sidst var: 

Grethe Thomas orienterede om mail udsendt vedrørende HeartCare Service, der på deres hjemme-

side giver ukorrekte oplysninger om, at firmaet samarbejder med TrygFonden. Det er ikke korrekt, 

og TrygFonden har taget kontakt til firmaets direktør med henblik på at få misforståelsen ud af ver-

den. Grethe Thomas opfordrede til at være opmærksom på eventuelt øvrige firmaer mv. der giver-

lignende ukorrekte oplysninger for så vidt angår rådets medlemsorganisationer. 

Ann Hiort Maltesen orienterede om, at samme firma ligeledes uretmæssigt havde anvendt Røde 

Kors’s logo. 



 

3 
      Dansk Råd for Genoplivning 

      Telegrafvej 5, opgang 2, 3. sal ∙ 2750 Ballerup 

      www.genoplivning.dk 

 

 

 

 

 

Grethe Thomas orienterede om hjerteløberprojektet, der tænkes presselanceret her i foråret. I 2017 

igangsættes i et samarbejde med Region Hovedstaden. Region Nordjylland har givet tilsagn om del-

tagelse i projektet i 2018, og de resterende regioner vil blive inviteret til at være med herfra også. 

Thomas E. Pedersen orienterede om, at Dansk Folkehjælp har modtaget en bevilling fra Interrec 

Organisationen efter ansøgning, så de kan udbyde førstehjælpskurser til befolkningen og til store 

virksomheder, samt udarbejde informationsmateriale om AED’ere til blandt andet turistområder 

mm. 

Ann H. Maltesen orienterede om, at Røde Kors er i gang med forberedelserne til deres kåring af 

Årets Førstehjælper. 

Hanne Balle orienterede om, at Hjerteforeningen har ansat en projektleder til et nyt projekt, hvor 

30.000 dansker skal uddannes i genoplivning inden for de kommende tre år. Hjerteforeningen sam-

arbejder med DRG på den faglige del af projektet. I projektet udvikles et kort kursus på 30 minutter, 

og håbet er, at rådets øvrige medlemsorganisationer også kan gøre brug af dette kursus. 

Hanne Pontoppidan orienterede om, at Center for det Maritime Sundhedsvæsen i øjeblikket samar-

bejder med Dansk Førstehjælpsråd om førstehjælp til folk på fritidsskibe. Dansk Førstehjælpsråd 

har udarbejdet en ny førstehjælpsuddannelse for mindre fartøjer og søsport, der vil blive implemen-

teret inden for det kommende halve år. Hanne Pontoppidan orienterede endvidere om, at der er en 

ny lægebog for søfarerne på vej. Afsnittet om genoplivning af børn synes udfordrende, hvortil DRG 

tilkendegav, at rådet gerne er behjælpelig med såvel korrekturlæsning som eventuelle tilrettelse i 

forhold til G2015. 

Ole Henriksen orienterede om, at Region Syddanmark har udarbejdet en hjertestarterpolitik for re-

gionen, hvor der arbejdes med en 24-7 tilgængelighed af AED’erne i regionen. 

Freddy Lippert orienterede om EMS 2017 den 22. til 24. maj og om det forestående hjerteløberpro-

jekt i region Hovedstaden. Freddy Lippert orienterede ligeledes om en artikel omhandlende virk-

ningen af HLR-AED som ydes af lægfolk. 

Jacob Guldberg orienterede om, at Reddernes Landsklub er vidende om arbejdet med at lægge dele 

af redderuddannelsen sammen, således at når uddannelsen fremover er gennemført, så har de kom-

mende reddere niveau som behandler. 

Jens Flensted Lassen orienterede om, at den seneste tids debat om genoplivning, herunder at jo flere 

borgere der træder til, jo bedre vil det blive. Dog udfordrer det konstant at holde budskabet rent og 

klart, hvilket blandt andet blev set i sommerens debat om genoplivning af ældre eller ej, og senest i 

de seneste 14 dages debat om ældre, der nægtes genoplivning, og hvor Etisk råd også har udtalt sig. 

Dansk Råd for Genoplivning har i forbindelse med ovenstående linket til lovteksterne på området, 
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samt klarificeret rådets holdning på rådets hjemmeside. 

 

 

 

 

Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin (DASAIM) har udarbejdet en kort udtalelse i 

forhold til ældre, der nægtes genoplivning, og DRG har linket til udtalelsen både på rådets hjemme-

side og på rådets Facebook-profil. 

Der henvises endvidere til vedhæftede præsentation fra DRG’s 94. rådsmøde for ovenstående debat. 

Freddy Lippert roste det foretagne arbejde af rådet, hvor DRG er gået ind over debatterne, både i 

forhold til det faglige og rådets klarificeringer og holdninger, men også i forhold til synliggørelsen 

af DRG i debatterne og synliggørelsen af DRG som et aktivt råd på området. 

Lisbet Schønau orienterede om, at hun arbejder på indsamling og konstruktion af en række relevant 

fakta om genoplivning til Etisk Råd om følgerne efter genoplivning er blevet givet mv. Etisk Råd 

påtænker i efteråret at køre en debat på området, hvor DRG’s materiale kan indgå som baggrund. 

 

Ad. 5: Status på arbejdet i DRG’s sekretariat. 

Lisbet Schønau orienterede om, at: 

- sidste mandag den 16. januar 2017 viste BBC sin udsendelse om genoplivning i Danmark. 

- Hjertestarterkonferencen 2016 i december måned er blevet evalueret blandt alle deltagerne, 

og der er udarbejdet en erfaringsopsamling. Overordnet set er deltagerne meget positive 

over for konferencen. 

- En mindre gruppe af rådets medlemsrepræsentanter og Lisbet foretager en inspirations- og 

dataopsamlingstur til Sverige og Norge omkring det kommende månedsskifte, og der i den 

forbindelse er udarbejdet en forudgående kortlægning af genoplivningsrådene i Sverige, 

Norge, England, Holland og Danmark. 

- Arbejdet med at etablere et formelt samarbejde mellem Dansk Råd for Genoplivning og 

Dansk Hjertestopregister er påbegyndt. 

- Rådets bystander-folder er i høring ved blandt andet de fem regioner. 

- DRG kom på Facebook i december måned 2016 med egen profil. 

Der henvises endvidere til vedhæftede præsentation fra DRG’s 94. rådsmøde. 

Jens Flensted Lassen udtrykte, at Lisbet Schønau gør det godt i funktionen som rådets sekretariats-

leder, og fortjener stor ros for den store arbejdsindsats, høje produktivitet og gode arbejde. 

Jens Flensted Lassen orienterede om, at Freddy Lippert og han i december måned havde været til 

ERC’s generalforsamling, og at DRG i den forbindelse havde holdt et særskilt møde med ERC. 
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ERC havde på mødet tilkendegivet, at ERC er interesserede i at der lokalt nationalt ud-

vikles interaktive tiltag mv, der kan anvendes i forskellige 

lærings- og undervisningssituationer. Sådanne  

 

 

 

aktiviteter vil passe fint ind i DRG’s virkeområde, idet det både giver legitimitet, og er aktiviteter 

hvortil DRG kan bidrage og gerne gør det. 

 

Ad. 6: Hjertestarterdagen 2017. 

Lisbet Schønau præsenterede det påbegyndte arbejde med årets Hjertestarterdag med baggrund i 

vedhæftede præsentation fra DRG’s 94. rådsmøde, herunder dato, formål, et tilbageblik på de væ-

sentligste resultater fra 2016. Arbejdsgruppen består af Lisbet Schønau, Majken Frederiksen, Theo 

Walther Jensen og Thomas Egesborg Pedersen. 

I 2017 er arbejdet påbegyndt tidligere end sidste år, der skal aktiveres flere organisationer mv. så 

budskabet kommer bredere ud, og der bliver flere tilbud til danskerne, ligesom der skal være større 

fokus på anvendelsen af de sociale medier op til og omkring hjertestarterdagen. Blandt andet for-

eninger vil i 2017 blive et nyt fokus- og indsatsområde. 

Medlemsorganisationerne blev inviteret til at dele deres tanker om aktivitetsniveau og planlagte be-

givenheder samt ønsker og behov i forbindelse med hjertestarterdagen 2017. 

Thomas E. Pedersen orienterede om, at Dansk Folkehjælp har gennemført første møde med deres 

lokalafdelinger om årets hjertestarterdag, og at der er accept og opbakning til deltagelse fra lokalaf-

delingerne. Dansk Folkehjælp er glade for hjertestarterdagen, og deltager gerne igen i 2017 på 

blandt andet færgeoverfarterne. 

Grethe Thomas orienterede om, at TrygFonden her i 2017 tænker at deltage med spin-off på rekord-

forsøget TrygFonden redder liv. TrygFonden vil bidrage til mediedækningen i mindre omfang end 

tidligere. 

Hanne Balle orienterede om, at Hjerteforeningen påtænker en lang række lokalt forankrede og 

kombinerede demonstrations- og informationsarrangementer ved de nyuddannede undervisere i 

HLR-AED. 

Lisbet Schønau orienterede om, at hun om nogle uger tager til Forsvarets Sundhedstjeneste i Aar-

hus, for at drøfte Forsvarets engagement i hjertestarterdagen 2017, samt at medlemsorganisationer-

ne er meget velkomne til at kontakte hende for hjælp og sparring i forbindelse med deres deltagelse 

i hjertestarterdagen. 

 

Ad. 7: DRG faktaark. 
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Lisbet Schønau orienterede om, at baggrunden for udarbejdelsen af faktaarket var kon-

stateringen af, at der forskellige steder arbejdes med for-

skellige tal for vedrørende genoplivning. Hun havde samlet de relevante tal og fakta i det rundsend-

te udkast til faktaark, som herefter er verificeret i samarbejde med Sundhedsstyrelsen. 

 

 

 

Bent Mortensen udtrykte, at der er godt med en række procentsatser, men bad om, at procentsatsen 

for patienter med stødbar rytme fremgår tydeligt. 

Grethe Thomas udtrykte, at der var dejligt med ét samlet faktaark for de væsentligste tal for genop-

livning i Danmark, og ønskede om muligt lidt mere om AED’erne. Eksempelvist at der henvises fra 

1-1-2 til nærmeste AED, og vejledning om hvis der kun skal gives hjertemassage (information om 

hjertemassage uden kunstigt åndedræt) som G2015 åbner op for. 

Jens Flensted Lassen spurgte, om det ville være en ide at indarbejde et link i faktaarket til den sene-

ste rapport fra Dansk Hjertestopregister, såfremt der var plads. 

Freddy Lippert foreslog, at der indhentes accept fra ILCOR, ERC og Sundhedsstyrelsen på anven-

delsen af deres logo på faktaarket, samt accept på indholdet fra Sundhedsstyrelsen. Endvidere fore-

slog han, at det meget kort forklares, hvorfor ILCOR’s og ERC’s logo forefindes på faktaarket. 

Der var enighed om, at Lisbet ser på det fremkomne, og eventuelt retter henvendelse til Jens Roland 

for en retvisende formulering jævnfør G2015 af Grethes sidstnævnte. 

Lisbet Schønau anmodede om at medlemsorganisationerne – dem der ikke allerede havde gjort det 

– om at sende hende deres organisationslogo i høj opløsning for anvendelse i blandt andet faktaar-

ket. 

Der henvises endvidere til vedhæftede præsentation fra DRG’s 94. rådsmøde. 

 

Ad. 8: EMS 2017. 

Freddy Lippert orienterede om, at EMS kongressen første gang blev gennemført sidste år i 2016 i 

København, med stor deltagelse og ros til følge. I 2017 gennemføres den igen i København, den 22. 

til 24. maj i Tivoli Hotel- og Congress Center. Tilmeldingerne strømmer ind i øjeblikket, hvilket er 

dejligt at se. Fremover vil EMS-kongressen gå på skift imellem forskellige europæiske lande. 

På kongressen har DRG en stand sammen med ERC. TrygFonden har også en stand på kongressen, 

og er placeret tæt på DRG+ERC’s stand. På kongressens første dag gennemføres TrygFondens re-

kord der redder liv, hvor der er opsat skærme, der sender live fra de de fire universitetsbyer hvor re-

kordforsøget gennemføres rent fysisk. På dag 2 og 3 vil TrygFondens stand ligne deres stand fra 

2016. 

Der henvises endvidere til vedhæftede præsentation fra DRG’s 94. rådsmøde (blå ring er 
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DRG+ERC stand og rød ring er TrygFonden stand). 

 

 

 

 

 

 

Ad. 9: DRG workshop 29. marts 2017. 

Lisbet Schønau orienterede kort om workshoppen og tankerne bagved. DRG’s rådsmedlemmer in-

viteres således på workshoppen til at byde ind med ideer og forslag til, hvordan og inden for hvilke 

områder DRG fortsætter sin udvikling efter 2018, eksempelvis inden for:  

- Forretningsmodel  

- Rolle på genoplivningsområdet  

- Samarbejder  

Workshoppens ideer og forslag vil herefter indgå i bestyrelsens videre arbejde med at udvikle og 

drive DRG som et professionelt og troværdigt råd. 

Der henvises endvidere til vedhæftede præsentation fra DRG’s 94. rådsmøde. 

Lisbet Schønau gennemgik kort det tentative program for workshoppen, hvorefter der var en drøf-

telse i duo’er (to og to) om: 

- Hvornår har det været en god DRG-workshop?  

- Hvem kunne være god som oplægsholder på dagen til fælles inspiration?  

Følgende blev præsenteret af duo’erne i plenum efterfølgende: 

- Workshoppen skal styres med en fast hånd, så det foreslås, at der indhentes ekstern hjælp til 

dette. 

- Workshoppen skal have et klart mål og struktur. 

- Deltagerne bør kunne forberede sig forud for workshoppen, og her igennem øge deres bi-

drag og workshoppens udbytte. 

- Workshoppen kunne gennemføres ”fremtidsværkstedsagtigt”, hvor mindst 70 % af tiden er 

praktisk arbejde og udfoldelse af workshoppens emneområder. 

- Der bør være fysisk aktivitet igennem workshoppen. 

- Der ønskes et eksternt indlæg/foredrag, eksempelvis om noget frivillighedsagtigt, der har 

udviklet sig til noget virksomhedsagtigt … Roskildefestivallen? Eller fra Norsk Første-

hjælpsråd. Eller fra Laerdal. 
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- Det primære emne- / fokusområde for workshoppen ses at være: Forretningsmo-

del for DRG. 

- Diskussion af Etisk Råd debatten om genoplivning kunne ligeledes være et relevant emne. 

Medlemsrepræsentanterne anser workshoppen som værende vellykket, når: 

- Workshoppen har en høj deltagelse. 

 

 

 

- Workshoppen indeholder social aktivitet. 

- Der er udvist respekt og gensidig forståelse for hinanden. 

- Der nås resultater inden for workshoppens emneområder. 

- Der er praktisk aktivitet – Hands-On – på workshoppen. 

- Der er mulighed for de enkelte deltagere til at forberede sig målrettet forud for workshoppen 

inden for de enkelte emneområder. 

- Der har været god styring af workshoppens gennemførelse. 

- Workshoppen har et klart formål. 

Herefter fulgte en diskussion af, hvad rådets medlemsrepræsentanter ville med dagen inden for føl-

gende seks emneområder: økonomi, kommunikation, organisation, politik, uddannelse og forsk-

ning. Der var enighed om, at omdrejningspunktet skulle være, hvilken vej vi skal med DRG’s orga-

nisering og finansiering fra 2019, herunder: Hvad har vi til fælles, Hvor har vi gavn af DRG i dag, 

Erfaringer fra Norge og formulere DRG’s opgave. 

 

Ad. 10: DRG generalforsamling 2017. 

Jens Roland orienterede om, at der vil blive fremsendt indkaldelse til rådets generalforsamling se-

nest 1 måned før generalforsamlingen, hvorefter det er muligt at fremkomme med forslag til be-

handling indtil 14 dage før generalforsamlingen. En uge før generalforsamlingen vil eventuelt 

fremkomne forslag samt øvrige materialer til behandling på generalforsamlingen blive fremsendt. 

Jens Roland orienterede endvidere om, at rådets formand er på valg samt et bestyrelsesmedlem. 

Jens Flensted Lassen nævnte, at han genopstiller til en periode mere på 2 år som formand for rådet, 

og rådets medlemsrepræsentanter er velkomne til at stille op som kandidat til bestyrelsesposten. 

Der var en drøftelse af middagen efter generalforsamlingen, og der var stemning for en let anret-

ning, som kan indtages hurtigt for dem der skal videre efter generalforsamlingen. 

 

Ad. 11: Ansøgning om medlemskab af DRG. 
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Jens Roland orienterede om, at der er indgået ansøgning om medlemskab af rådet fra de 

præhospitale virksomheder i Region Midtjylland og Regi-

on Sydjylland. 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 for-

håndstilsagn på førstkommende møde efter modtagelsen af ansøgningen, og såfremt dette er posi-

tivt, da meddeles pågældende organisation deltagelse på rådsmøderne indtil førstkommende gene-

ralforsamling som observatører med taleret. 

 

 

 

Der var enighed om, at rådet så meget positivt på de to 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 to ansøgere med oplysning om ovenstående samt 

fremtidige mødedatoer. 

 

Ad. 12: Eventuelt. 

Intet. 

 

Ad. 13: Fastsættelse af de næste møder. 

Workshop: Onsdag den 29. marts 2017 kl. 09.00 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. 95: Onsdag den 7. juni 2017 kl. 14.30 til ca. 17.00 ved Falck, Falck-Huset, København. 

Møde nr. 96: Tirsdag den 5. september 2017 kl. 14.30 til ca. 17.00 ved Falck, Falck-Huset, Køben-

havn. 

 

 

 

Referatet gennemlæst og godkendt af rådets bestyrelse. 


