REFERAT
af
Dansk Råd for Genoplivnings møde nr. 96

Mødet blev gennemført tirsdag den 5. september ved Falck, Falck-Huset, København.

Til stede:
Jens Flensted Lassen, Jens Roland, Majken Frederiksen, Freddy Lippert, Torsten Lauritsen, Ole
Henriksen, Per Sabro, Poul Anders Hansen, Hanne Balle, Bent Mortensen, Dennis Erntgaard Holst,
Jacob Guldberg, Thomas Egesborg Pedersen, Grethe Thomas, Lisbet Schønau, Anders Granholm,
Diana Sørensen.

Ikke til stede:
Jesper Kjærgaard, Tim Kristensen, Marco Bo Hansen, Mogens Zarling, Matthias Giebner, Hanne
Pontoppidan, Christina Brønner, Theo Walther Jensen, Susanne Lausten, Olav Øfverlind Pedersen,
Ann Hiort Maltesen, Peter Berlach, Martin Grum-Nymann.

Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden.
2. Godkendelse af referat af møde nr. 95.
3. Nyt fra medlemsorganisationerne.
4. DRG’s anerkendelse og blåstempling af forskningsprojekter.
5. Møde i Skandinavisk Genoplivningsråd.
6. Hjertestarterdagen 2017.
7. Status på arbejdet i DRG’s sekretariat.
8. Drøftelse af retningslinjer for optagelse af medlemsorganisationer.
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. 95.
Referatet godkendt med justering fra Thomas E Pedersen – Dansk Førstehjælpsråd udskiftes med
Dansk Folkehjælp i punkt 3.

Ad. 3: Nyt fra medlemsorganisationerne.
Organisationer med nyt siden sidst var:
Per Sabro fra Region Midtjylland orienterede om, at regionen er med i Resuscitation Academy
Denmark, samt at regionen har modtaget en invitation fra TrygFonden om deltagelse i hjerteløberprojektet.
Ole Henriksen fra Region Sjælland orienterede om, at regionen er koblet op på ”Danmark redder
liv”. Regionen er i færd med at skifte kontrolrumssoftwaren på vagtcentralen, hvorfor implementeringen af projektet tager lidt længere tid. Der er modtaget tilkendegivelser fra flere personer om at
være med i projektet, så interessen er stor.
Poul Andersen fra Region Nordjylland orienterede om, at der i regionen er 47 frivillige hjerteløberordninger med tilsammen 1.000 personer tilknyttet. Poul havde bemærket, at ordningerne er placeret i områder med tynd befolkning, og ikke i storbyerne, hvilket måske vil kunne være godt på længere sigt. I de tilfælde hvor frivillige har hjulpet, er der en overlevelse på ca. 40 %. Region Nordjylland påregner at tilslutte sig TrygFondens Hjerteløberprojekt i 2018.
Hanne Balle fra Hjerteforeningen orienterede om det nye kursustiltag med GivLiv – introduktion til
genoplivning på 30 minutter, som er udviklet i samarbejde med Dansk Råd for Genoplivning. Der
er gennemført to instruktørkurser som pilotkurser, og Hjerteforeningen er klar til at uddanne yderligere instruktører i efteråret. Der er modtaget 250 tilmeldinger indtil nu om at blive uddannet GivLiv
instruktør, og der rekrutteret målrettet i den yngre generation. GivLiv – introduktion til genoplivning på 30 minutter kan allerede nu bestilles på Hjerteforeningens hjemmeside. Der ses i øjeblikket
på muligheden for at etablere partnerskaber om gennemførelse af de nye kurser med blandt andet
KFUM-Spejderne.
Thomas E Pedersen fra Dansk Folkehjælp orienterede om, at Dansk Folkehjælp er en del af ”Danmark redder liv” projektet sammen med region Syddanmark og region Sjælland, hvor Dansk Folkehjælp skal holde styr på de frivillige. Dansk Folkehjælp har haft møde med Dansk Førstehjælpsråds
medlemsorganisationer om opbakning til projektet. Afslutningsvist orienterede Thomas om, at
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Dansk Folkehjælp er i fuld gang med at forberede Hjertestarterdagen den 16. oktober.
Dennis Erntgaard fra Hovedstadens Beredskab orienterede om, at Hovedstadens Beredskab sammen
med Region Hovedstaden er i færd med at se på muligheden for at sende en brandbil af sted til hjertestop, og der hermed kan gives hjertelungeredning og bruges en AED før ambulancens ankomst.
Majken Frederiksen fra Dansk Sygeplejeråd orienterede om Hjertestarterdagen og de aktiviteter, der
påtænkes gennemført.
Bent Mortensen fra Beredskabsforbundet orienterede om, at Beredskabsforbundet sælger en del
kurser til virksomheder, mens det nye psykiske førstehjælpskursus har fået en stille start, men det er
pænt i gang.
Diana Sørensen fra Falck orienterede om, at Falck er i færd med at tilrette Hjertestarterdagen hos
dem. Endvidere er Falck i gang med at se på deres kursuspakker og muligheden for at tilkoble elæring til en række uddannelser og kurser.
Freddy Lippert orienterede på Region Hovedstadens vegne om, at regionen er med i TrygFondens
hjerteløberprojekt, ligesom regionen er med i Resuscitation Academy Denmark, hvor det er akutberedskaberne der skal være aktive fremadrettet. Resuscitation Academy Denmark er et implementeringsredskab til at udvikle og implementere nye tiltag inden for akutområdet.
Grethe Thomas fra TrygFonden orienterede om, at de den 1. september havde lanceret Hjerteløberprojektet i region Hovedstaden, herunder:
-

At hjerteløberprojektet er påbegyndt i et samarbejde med region Hovedstaden.

-

1007 tilmeldte hjerteløbere pr. 1. september og 2.700 tilmeldte pr. 4. september.

-

Stor mediedækning i forbindelse med lanceringen.

-

De første hjerteløbere har allerede været kaldt ud til formodede hjertestop. Teknologisk har
alt, indtil videre, spillet perfekt. Der forudses dog løbende optimeringer.

-

5.000 tilmeldte hjerteløbere er måltallet for 2017, men der forventes at ca. 10.000 tilmelder
sig inden udgangen af 2018.

-

Der ses også enkelte pendlere fra Fyn og Jylland tilmeldt som hjerteløbere i Region Hovedstaden.

Grethe Thomas orienterede endvidere om, at TrygFonden er begyndt sin indsats strokeområdet i
Danmark, i samarbejde med DRG og TrygFonden har i den forbindelse gennemført en initierende
workshop på Nordic Stroke Congress i august måned. Der spores en stor interesse inden for området, og TrygFonden ser gerne at området forankres i DRG.
Jens Flensted Lassen supplerede med, at der er stor fokus på strokeområdet fra blandt andet de neu3
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rologiske selskaber og TrygFonden. Dansk Råd for Genoplivning er interesseret i området, idet
stroke passer godt ind i rådets arbejdsfelt, hvor det ses beslægtet med genoplivning og specielt rehabilitering efter hjertestop. Jens udtrykte, at han har en ide om, at ERC også kan gøres interesserede i området, hvorved det kan udvikles yderligere efter samme koncept som inden for genoplivningsområdet. Jens ser derfor strokeområdet knyttet til DRG, eventuelt via de neurologiske selskaber, i fremtiden – mere i løbet af efteråret.
Poul Andersen supplerede med, at stroke er et fokusområde i arbejdet med Lærings- og Kvalitetsteams (LKT) (samarbejde mellem regeringen og kommunerne om udvikling af sundhedsområdet) for
2018 og 2019. Målet er heri beskrevet som at folk skal lære symptomerne at kende, og 20 % af
strokepatienterne får trombolysebehandling.
Dennis Erntgaard supplerede med, at han sidder i LKT-udvalget, og dermed har indsigt i hvorledes
der ageres inden for området.

Ad. 4: DRG’s anerkendelse og blåstempling af forskningsprojekter.
Jens Flensted Lassen orienterede om, at han havde fået en henvendelse til rådet om en udtalelse der
ville bakke et konkret forskningsprojekt op.
Jens Flensted Lassen nævnte, at det er principielt, om Dansk Råd for Genoplivning støtter med udtalelser og lignende, ligesom det er principielt hvorledes rådet ser på anbefaling og/eller blåstempling af forskningsprojekter. Det blev her nævnt:
-

Om DRG er et forum der vurderer den videnskabelige lødighed i forskningsprojekter.

-

Er DRG en politisk organisation der vil fremme forskning inden for et givent område.

-

Om DRG kan tage stilling til hvem der kan søge støtte fremadrettet.

-

Om DRG er opgavestiller inden for forskningsområdet.

Der var en drøftelse af Dansk Råd for Genoplivnings holdning til at udtale sig om konkrete forskningsprojekter, som herved kan blive medvirkende til hvem der får støtte eller ej.
Der var bred enighed i rådet om, at DRG ikke udtaler sig om konkrete enkeltprojekter på institutionsniveau, men at der kan komme projekter af speciel national eller international karakter, som rådet bliver nødt til at forholde sig til specifikt. Disse vil da blive behandlet i rådet fra gang til gang.
Jens Flensted Lassen opsummerede, at DRG godt kan have en holdning til hvad der forskes i, eksempelvis rehabilitering eller udlæsning af AED’ere, men ikke har en holdning til, hvem der forsker
i hvad, og dermed heller ikke understøtter enkeltprojekter med udtalelser og/eller blåstempling. Det
er ikke en opgave DRG påtager sig nu.
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Ad. 5: Møde i Skandinavisk Genoplivningsråd.
Lisbet Schønau orienterede om det forestående møde i Skandinavisk Genoplivningsråd. Der henvises til vedhæftede præsentation fra DRG’s 96. rådsmøde.

Ad. 6: Status Hjertestarterdagen 2017.
Lisbet Schønau orienterede om Hjertestarterdagen. Der henvises til vedhæftede præsentation fra
DRG’s 96. rådsmøde.
Majken Frederiksen fra Dansk Sygeplejeråd orienterede om, at sygeplejerskerne har en lukket Facebook-gruppe ”Aktive DSR”, hvor hun har promoveret Hjertestarterdagen. Majken gennemfører
selv et arrangement sammen med 5 andre sygeplejersker i Aalborg Zoo. Det udsendte materiale til
Hjertestarterdagen er delt rundt i organisationen, inklusiv ledelsen, og hun ser frem til den nye aktivitet, hvor deltagerne i Hjertestarterdagen kan prøve at ringe 1-1-2.
Diana Sørensen fra Falck orienterede om, at Falck tidligere har deltaget i Hjertestarterdagen, og i år
udvider engagementet yderligere. Falck deltager således med aktiviteter og udstilling på de 4 store
hovedbanegårde, ligesom de holder åbent hus på tre stationer i løbet af efterårsferien, og vil forsøge
at få flere stationer åbnet. Der er instruktører og mulighed for at prøve genoplivning alle steder.
Thomas E Pedersen fra Dansk Folkehjælp orienterede om, at de er med i Hjertestarterdagen grundet
deres formålsparagraf og medlemskab i DRG. Dansk Folkehjælp prioriterer dagen og allokerer de
nødvendige ressourcer til den. Dansk Folkehjælps lokalafdelinger er glade for dagen, da det giver
dem gode muligheder for at arbejde sammen med deres lokale samarbejdspartnere, lokal presse og
opmærksomhed med mere. Der træffes blandt andet gode lokale aftaler og etableres nye kontakter,
som lokalafdelingerne kan gøre brug af i fremtiden. Hjertestarterdagen benyttes også til at hverve
nye medlemmer, der blandt andet får et gratis førstehjælpskursus og vedligeholdelsesuddannelse.
Den lokale synlighed afføder ligeledes flere henvendelser om førstehjælpsuddannelse fra blandt andet virksomheder. Dansk Folkehjælp har bemærket, at det bliver mere og mere almindeligt, at deres
instruktører stiller op til Hjertestarterdagen vederlagsfrit denne ene dag, hvilket er glædeligt. Hjertestarterdagen italesættes igennem året i forbindelse med gennemførelsen af frivilligarrangementer og
–møder, så fokus og opmærksomhed på dagen bibeholdes. En erfaring som Dansk Folkehjælp her
har gjort er, at det er vigtigt og betyder noget for de frivillige, at de takkes for deres arbejde med og
deltagelse i Hjertestarterdagen.
Lisbet Schønau fortsatte med orienteringen jævnfør præsentationen (andre aktører), og opfordrede
til, at medlemsorganisationerne er aktive i forhold til Hjertestarterdagen i forhold til deres medlemmer, samt at alt materiale i forbindelse med Hjertestarterdagen kan downloades fra hjemmesiden
www.hjertestarterdagen.dk
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Jens Flensted Lassen roste Lisbet for hendes kompetente orkestration af Hjertestarterdagen.
Grethe Thomas supplerede med, at DRG ved Lisbet Schønau til Hjertestarterdagen varetager den
lokale mediedækning, og TrygFonden varetager den nationale mediedækning. Lisbet Schønau orienterede kort om, at der for den lokale pressedækning er udarbejdet et sæt generisk materiale.

Ad. 7: Status på arbejdet i DRG’s sekretariat.
Lisbet Schønau orienterede om:
-

At DRG’s sekretariat følger op på rådets strategiske pejlemærker, herunder møde med Laerdal om et eventuelt kommercielt samarbejde.

-

At DRG’s sekretariat i samarbejde med region Hovedstaden har påbegyndt et projekt, hvor
alle hjertestarterforhandlere er samlet med henblik på at indrapportere deres tal om antallet
af solgte hjertestartere i Danmark. Der tales endvidere om en fremtidig etablering af en
brancheforening, hvor DRG (mod betaling) vil kunne varetage sekretærfunktionen.

-

At Resuscitation Academy Denmark er et implementerings- og ledelsesværkstøj til at forbedre indsatsen inden for genoplivningsområdet, primært inden for det præhospitale område.
Regionerne er gået sammen om at søge TrygFonden om midler til at etablere Resuscitation
Academy i Danmark. Målet er at øge overlevelsen efter hjertestop med 50%. Der er til det
første møde ultimo oktober måned inviteret udenlandske deltagere og gæster, men ellers vil
det blive en lukket kreds bestående af ca. 50 deltagere, der kan bidrage inden for området.

-

At årets hjertestarterkonference gennemføres på Rigshospitalet den 23. november 2017 med
temaet: Droner og ny teknologi.

Der henvises endvidere til vedhæftede præsentation fra DRG’s 96. rådsmøde.

Ad. 8: Drøftelse af retningslinjer for optagelse af medlemsorganisationer.
Jens Roland orienterede om de foretagne justeringer i forhold til drøftelserne på seneste rådsmøde.
Der var primært justeret i forhold til medlemsorganisationernes efterlevelse og commitment i forhold til ERC’s retningslinjer, således at der bliver spurgt ind til, om ERC’s retningslinjer følges, og
der efterfølgende som option er indarbejdet tre supplerende krav, der kan give en ide om i hvilket
omfang og inden for hvilke områder. Endvidere er rådets praksis med optagelse og deltagelse i
rådsmøder som observatør frem til førstkommende generalforsamling indarbejdet.
Jens Roland lagde herefter op til drøftelse af udkastet.
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Der var en kort drøftelse af udkastet, hvorefter der var enighed om, at det var til at operere efter i
forhold til behandling af ansøgninger fremadrettet.
Det blev besluttet, at Jens Roland skriver til de to ansøgere, der har fremsendt ansøgninger.
Det blev endvidere besluttet, at medlemsorganisationerne til næste rådsmøde vurderer de oplistede
krav i forhold til egen medlemsorganisation.

Ad. 9: Eventuelt.
Jens Roland orienterede om en modtaget ansøgning fra S.W.A.N., der ønsker at udbyde og gennemføre ERC’s HLR-AED kurser. Jens Roland anbefalede ansøgningen på styregruppens vegne, idet
ansøgeren gennem flere år har udbudt førstehjælpsuddannelser, herunder har gennemført ERC’s
HLR-AED kursus i regi af blandt andet Dansk Svømmeunion. Ansøgeren er således allerede uddannet til at gennemføre ERC’s kursus.
Der var en kort drøftelse, hvorefter rådet imødekom ansøgningen. Jens Roland varetager den videre
sagsbehandling, herunder oprettelse af ansøgeren som kursusudbyder hos ERC.
Hanne Balle spurgte ind til pjecen for bystandere, hvor Lisbet Schønau orienterede om, at folderen
er godkendt af regionerne og er i færd med den sidste opsætning.
Jens Roland Hansen orienterede om to ansøgninger om medlemskab af DRG. Den ene henvendelse
er fra Foreningen af Selvstændige Førstehjælpsinstruktører i Danmark (FSFI), der spørger ind til
hvad de vil kunne få ud af et medlemskab af DRG. Den anden ansøgning er fra Safety-Group, der
siden 2008 hvor ERC’s HLR-AED kurser blev implementeret i Danmark, her udbudt og gennemført
kurserne, og er en af de største udbydere i Danmark af kurserne.
Der var en kort drøftelse af de to ansøgninger, hvor det blev besluttet, at FSFI tilskrives og spørges
om de ønsker et møde, og Safety-Group anmodes om at sende en mere fyldestgørende ansøgning
efter de netop vedtagne retningslinjer, herunder en dokumentation af deres aktiviteter.
Hanne Balle spurgte ind til, om nu hvor der måske lukkes op for at optage freelancere i rådet, om
der så ikke kan forventes mange ansøgere til medlemskab i rådet. Jens Flensted Lassen svarede, at
de også repræsenterer nye potentielle medlemsorganisationer, der kan være med til at udvide kredsen af medlemsorganisationer, hvis de optages, og dermed bidrage til en konsolidering af området,
ligesom de kan bidrage til at rådet opfylder sine formål på bedste vis.
Grethe Thomas orienterede om, at TrygFonden fra borgere der ønsker at være Hjerteløbere har
modtaget et ønske om at få udleveret veste hvor der står Hjerteløber på. Vesten er produceret og vil
blive tilsendt til alle ejere af en hjertestarter i Region Hovedstaden. Planen er, at vesten skal placeres ved hjertestarteren, så hjerteløberen kan tage den på. Der er ligeledes etableret en aftale med
7
Dansk Råd for Genoplivning
Telegrafvej 5, opgang 2, 3. sal ∙ 2750 Ballerup
www.genoplivning.dk

Akutberedskabet i Region Hovedstaden om at sende en ny vest retur med hjertestarteren når den har
været til udlæsning.

Ad. 10: Fastsættelse af de næste møder.
Møde nr. 97: Onsdag den 15. november 2017 kl. 14.30 til ca. 17.00 ved Falck, Falck-Huset, København.
Møde nr. 98: Tirsdag den 23. januar 2018 kl. 14.30 til ca. 17.00 ved Falck, Falck-Huset, København.
Møde nr. 99: Torsdag den 15. marts 2018 kl. 14.00-16.15 ved TrygFonden, Hummeltoftevej 49,
2830 Virum.
Generalforsamling 2018: Torsdag den 15. marts 2018 kl. 16.30 til 18.00 ved TrygFonden, Hummeltoftevej 49, 2830 Virum.

Referatet gennemlæst og godkendt af rådets bestyrelse.
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