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R E F E R A T 

af  

Dansk Råd for Genoplivnings møde nr. 95 

 

Mødet blev gennemført onsdag den 7. juni ved Falck, Falck-Huset, København. 

 

Til stede: 

Jens Flensted Lassen, Jens Roland, Majken Frederiksen, Ole Henriksen, Per Sabro, Hanne Balle, 
Hanne Pontoppidan, Bent Mortensen, Dennis Sander Holst, Thomas Egesborg Pedersen, Ann Hiort 
Maltesen, Grethe Thomas, Lisbet Schønau, Anders Granholm, Theo Walther Jensen, Hanne Vejs 
(Falck). 

 

Ikke til stede: 

Jesper Kjærgaard, Tim Kristensen, Marco Bo Hansen, Mogens Zarling, Matthias Giebner, Torsten 
Lauritsen, Christina Brønner, Poul Anders Hansen, Therese Pulawska, Freddy Lippert, Olav Øfver-
lind Pedersen, Jacob Guldberg, Peter Berlach, Martin Grum-Nymann. 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden. 

2. Godkendelse af referat af møde nr. 94. 

3. Nyt fra medlemsorganisationerne. 

4. TrygFondens Rekord der redder liv. 

5. Status på arbejdet i DRG’s sekretariat. 

6. Drøftelse af retningslinjer for optagelse af medlemsorganisationer. 

7. Hjertestarterdagen 2017. 

8. DRG faktaark. 

9. Eventuelt. 

10. Fastsættelse af de næste møder. 
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Mødet blev indledt med en præsentationsrunde, hvorefter formanden Jens Flensted Lassen bød vel-
kommen. 

 

Ad. 1: Godkendelse af dagsorden. 

Godkendt. 

 

Ad. 2: Godkendelse af referat af møde nr. 94. 

Referatet godkendt uden bemærkninger. 

 

Ad. 3: Nyt fra medlemsorganisationerne. 

Organisationer med nyt siden sidst var: 

Dennis Sander Holst orienterede om, at Hovedstadens Beredskab er i færd med at undersøge om de 
kan komme hurtigere frem ved hjertestop, ved at lade et andet køretøj køre først i forhold til en am-
bulance. 

Hanne Pontoppidan orienterede om, at Søfartsstyrelsen i samarbejde med Dansk Førstehjælpsråd 
har udarbejdet en ny funktionsbestemt førstehjælpsuddannelse målrettet det maritime miljø – Før-
stehjælp ombord på mindre fartøjer og i søsport – og vil indgå i fremtidige bekendtgørelser på om-
rådet.  

Bent Mortensen orienterede om, at Beredskabsforbundet netop har lanceret et projekt inden for psy-
kisk førstehjælp med blandt andet to nye uddannelsestilbud inden for området af henholdsvis to og 
fire timer. 

Jens Flensted Lassen udtrykte glæde over initiativet, og kunne fortælle, at Region Hovedstaden har 
haft en diskussion af, hvad regionen gør på området i forhold til de forventede cirka 1.200 hjertelø-
bere, og havde her fundet frem til, at der reelt ikke findes kursustilbud på markedet i dag. 

Hanne Balle orienterede om, at en af sessionerne på EMS2017 omhandlede det psykiske aspekt, 
dog her godt nok i forhold til ambulancepersonalet. 

Thomas E. Pedersen orienterede om, at Dansk Førstehjælpsråd er en del af et stort projekt i Region 
Syddanmark, og her er debriefing medtaget i konceptet for projektet. 

Anders Granholm orienterede om, at SATS er i gang med flere projekter, blandt andet et projekt om 
at udvikle en ny score til at validere BLS-uddannelserne med – Copenhagen Score. 

Ann Hiort Maltesen orienterede om, at Røde Kors oplever stor efterspørgsel på kurser, herunder og-
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så det nye førstehjælpskursus målrettet det maritime område. 

Thomas E. Pedersen orienterede om, at Dansk Folkehjælp blandt andet i Region Syddanmark er i 
gang med et stort projekt for tilkaldelse af frivillige ved hjertestop. 

Dansk Folkehjælp fylder 110 år, og det fejrer Dansk Folkehjælp med en rundtur i Danmark, der 
slutter på Rådhuspladsen den 31. juli. Hvert sted vil der være mulighed for deltagelse i første-
hjælpskurser og for at overvære forskellige happenings undervejs i dagens program. 

Jens Flensted Lassen udtrykte et ønske på rådets vegne om, at ERC’s retningslinjer følges blandt 
andet i forbindelse med sådanne projekter. Thomas E. Pedersen udtrykte enighed. 

Hanne Balle orienterede om, at Hjerteforeningen er i færd med et projekt – GivLiv – i samarbejde 
med DRG, og første instruktørkursus gennemføres i weekenden 10. til 11. juni. Det forventes, at 
30.000 danskere over en treårig periode vil deltage på GivLiv-kurserne, og de undervises af de 240 
instruktører, der uddannes i perioden. Nye og unge frivillige instruktører rekrutteres og uddannes. 
Til GivLiv projektet er der ansat en ny projektleder – Rikke Primdahl – og en projektmedarbejder – 
Nanna Marie Jensen. 

Per Sabro orienterede om, at Region Midtjylland har udvidet antallet af frivillige, der tilkaldes via 
1-1-2 i yderområderne. Regionen råder over 27 frivillige i øjeblikket, der kan sendes ud via en sms. 
Endvidere er der igangsat en proces om fremover at få udlæst AED’ere, når de ankommer til hospi-
talet sammen med patienten. Regionen har påbegyndt et projekt om non-stemi patienter – cirka 400 
om året – hvor de køres direkte til Skejby Universitetshospital, i stedet for først at blive kørt til det 
lokale hospital. 

Ole Mazur Henriksen orienterede om, at Region Sjælland også er begyndt at se på non-stemi patien-
terne, men udfordres lidt af sygehusstrukturen i regionen. Region Sjælland indgår i projektet med 
Dansk Førstehjælpsråd, som også Region Syddanmark indgår i. Projektet er blevet godt brandet, 
blandt andet i P4 Sjælland, hvilket medførte, at en tømrermester indkøbte en 24/7 AED, og fik ud-
dannet et team til at betjene den. Regionen har 18 akuthjælperordninger, hvor alle deltagere er ud-
dannet med et 24 timers kursus, og efterfølgende certificeret af Ole selv. 

Grethe Thomas orienterede om, at TrygFondens hjerteløberprojekt går i luften den 1. september. 
TrygFondens hjerteløber-app er borgerrettet og ingen uddannelse er nødvendig. Teknologien er en 
videreudvikling af det svenske SMS livredderne. Endvidere orienterede Grethe Thomas om, at 
TrygFonden har igangsat implementering af nye hierakier i Hjertestarter-Netværket, så en hjerte-
starter fremover kan registreres som døgntilgængelig/åbne lukketider/særlige adgangsforhold. Ar-
bejdet forventes færdigt i efteråret. 

 

Hanne Balle orienterede i forlængelse af ovenstående om, at Falck i Nordjylland har et projekt rettet 
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mod borgerforeninger med et kursus og sms-varsling. Hanne tænkte i den sammenhæng, at det må-
ske kunne være en mulighed at placere AED’ere på alle brandstationer, så brandfolk også kan alar-
meres i forbindelse med hjertestop. 

 

Ad. 4: TrygFondens Rekord der redder liv. 

Grethe Thomas viste en film fra TrygFondens Rekord der redder liv, som var optaget i forbindelse 
med EMS2017. Rekorden blev gennemført på førstedagen af EMS2017 med stor mediedækning, 
Kronprinsessens åbning af rekorden, samt deltagelse af flere politikere rundt om i 11 byer i DK gav 
en stor folkelig opbakning. Rekorden lykkedes med 5707 deltagere, hvilket var 707 over det fastsat-
te mål. Alle deltagere performede med en score på over 65%. 

Theo Walther Jensen supplerede med, at SATS har arbejdet med projektet de seneste to år, og det 
har kostet flere timer end de havde forestillet sig. Det var dog vigtigt for SATS i forbindelse med 
projektet, at trykdybde og trykfrekvens var rigtig. Theo afsluttede med at takke for hjælpen til pro-
jektets gennemførelse fra DRG og DRG’s medlemsorganisationer. 

 

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

Lisbet Schønau orienterede om: 

- DRG workshoppen, hvor produktet nu er samordnet af arbejdsgruppen, og afleveret til be-
styrelsen. 

- EMS 2017, hvor DRG på sin stand blandt andet havde flere forskellige konkurrencer, rigtig 
mange besøgende, at standen havde været delt med ERC i et samarbejde. 

- Et kommende nordisk møde, hvor der planlægges med et møde i efteråret for at genoplive 
Skandinavisk Genoplivningsråd. 

- DRG’s besøg hos Laerdal i Norge, hvor der var blevet drøftet mulighederne for fælles stra-
tegi og samarbejde på genoplivningsområdet, ligesom de tre deltagere havde deltaget på 
Livredderskolens kursus i HLR. 

- Møde med hjertestarterforhandlerne, hvor der var blevet drøftet indberetning af solgte 
AED’ere i anonymiseret form. Der er mulighed for at koble optællingen til Hjertestarternet-
værket senere. 

- Resuscitation Academy, hvor første møde er planlagt til gennemførelse i efteråret. 

- Opslag af en praktikantstilling til sekretariatet, som medlemsorganisationerne godt må re-
klamere for i eget bagland. 
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Der henvises endvidere til vedhæftede præsentation fra DRG’s 95. rådsmøde. 

Jens Flensted Lassen udtrykte, at Lisbet Schønau fortjener stor ros for det store arbejde og den fine 
struktur på de mange fronter. 

 

Ad. 6: Drøftelse af retningslinjer for optagelse af medlemsorganisationer. 

Jens Roland orienterede om tilblivelsen af udkastet for retningslinjer for optagelse af medlemsorga-
nisationer, som det var blevet pålagt bestyrelsen af generalforsamlingen at få udarbejdet. Udkastet 
var udarbejdet med baggrund i de diskussioner, der havde været på generalforsamlingen, hvorefter 
alle nuværende medlemsorganisationer var blevet målt op imod udkastets kriterier. 

Jens Roland lagde herefter op til drøftelse af udkastet. 

Jens Flensted Lassen supplerede med, at udkastet var udarbejdet med baggrund i generalforsam-
lingsdrøftelsen, og som sådan blandt andet også indeholdt det ømme punkt om gennemførelse af 
kvalitetssikret undervisning jf. ERC’s retningslinjer, hvilket der ikke var noget mærkeligt i. 

I drøftelserne kom det frem, at: 

- Der jo er to sider. Hvor mange kurser der udbydes, og hvad prisen pr. deltager bliver, men 
DRG bliver også nødt til at se bagud på, hvad det er der anbefales, og hvad der definerer 
DRG som råd. 

- Punkt 3 som er omdrejningspunktet, opdeles i to. 

- Der blev spurgte til, om de videnskabelige selskaber udbyder kurser., hvortil der blev svaret, 
at de videnskabelige selskaber ikke udbyder kurser. De videnskabelige selskaber henholder 
sig til ERC, da det er det videnskabelige samlingspunkt i Europa. DRG har etableret en sty-
regruppe for hver kursustype, og alle avancerede kurser udbydes og gennemføres i regi af 
disse styregrupper. Det er de videnskabelige selskaber, der blåstempler medlemsorganisati-
onernes og DRG’s aktiviteter. Udfordringen er, hvor meget der kan files, for at DRG kan stå 
inden for det. 

- Rundrejserne til de øvrige nordiske genoplivningsråd havde vist, at ingen af de andre nordi-
ske lande udbyder kurser til lægmand, og dermed er DRG ikke klar nok over, hvad DRG vil 
fremover. Der blev repliceret, at det svarede til at blande æbler og pærer sammen. 

- Det blev udtrykt, at når vi definerer medlemsorganisationerne, så definerer DRG samtidig 
sig selv. DRG har virket på én måde, og her givet håndslag på, at vi underviser efter ERC’s 
retningslinjer. Der er forskel på hvorledes vi blåstempler, og hvem vi optager. Det er her 
grænsen til DRG’s borgerrettede del findes. 
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- Der var enighed i blåstemplingen, og at Dansk Sygeplejeråd også er et videnskabeligt sel-
skab med 36 afdelinger. Der blev spurgt til, hvad der adskiller Dansk Sygeplejeråd fra de 
øvrige videnskabelige selskaber. Hertil blev svaret, at sygeplejersker arbejder under lægelig 
delegering. 

- Det blev foreslået endnu en gang, at punkt 3 opdeles i to dele, så undervisning og materialer 
blev adskilt. 

- Der blev udtrykt, at udkastet er internt indtil nu, men der på sigt vil komme en hjemmeside, 
der i højere grad er rettet mod de borgerrettede aktiviteter, og DRG skal da til at se på krite-
rier for kursusudbydere, for at komme på hjemmesiden. 

- Der blev udtrykt, at der kunne stilles en række spørgsmål udkastet, og at udkastets punkt 1, 
3, 4 og 5 blev fundet dårlige. Der blev svaret, at dette netop pinpointede problemstillingen, 
og den samme problemstilling vil rådet få, når der skal formuleres kriterier til kursusudbyde-
re, der kan nævnes på rådets hjemmeside, 

- Der med baggrund i erfaringer fra samarbejdet med Dansk Førstehjælpsråd i forbindelse 
med tolkningen af ERC’s kapitel 9 omhandlende de mere førstehjælpsrelaterede emner, 
havde der her været en god dialog og forståelse, og som måtte kunne findes frem igen. 

Jens Roland opsummerede drøftelserne med, at: 

- Udkastet endnu ikke er færdigt, og der skal arbejdes mere med det. Det justeres og behand-
les på det kommende rådsmøde i september måned. 

- Ånden i udkastet er der generelt enighed om. 

- Det er godt at have et råd, der kan blåstemple genoplivningsområdet og sikre kvaliteten. 

- Der er ikke enighed om metodebinding, men at der ønskes metodefrihed. 

- Der skal specielt arbejdes med videre med punkt 3. 

 

Ad. 7: Hjertestarterdagen 2017. 

Lisbet Schønau orienterede om nyt præsentationsmateriale og folder fra ERC for Hjertestarterda-
gen. 

Lisbet havde gennemført møde med blandt andet Hjerteforeningen og KFUM-spejderne om mulige 
aktiviteter i forbindelse med Hjertestarterdagen 2017. 

Thomas E. Pedersen orienterede om et forslag han havde modtaget fra Aalborg om at gennemføre 
en event som en bagedyst. 
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Dennis Sander Holst orienterede om, at Hovedstadens Beredskab gennemfører en event på Rådhus-
pladsen. 

Majken Frederiksen orienterede om, at sygeplejerskerne i Aalborg gennemfører en event i Faarup 
Sommerland. 

Anders Granholm orienterede om, at SATS gennemfører en række events med dukker mv. på cen-
trale lokationer i universitetsbyerne. 

Lisbet Schønau opfordrede medlemsorganisationerne til at oprette events på kampagnesitet, og 
gjorde opmærksom på, at aktiviteter kan oprettes indtil ugen før den 16. oktober 2017.  

Bent Mortensen orienterede om, at Beredskabsforbundet gennemfører en til to centrale aktiviteter. 

Grethe Thomas orienterede om, at TrygFonden som tidligere år bidrager med den nationale medie-
dækning.  

 

Ad. 8: DRG faktaark. 

Lisbet Schønau orienterede om, at det nyudarbejdede faktaark om genoplivning i Danmark nu er 
godkendt af Sundhedsstyrelsen, og det er publiceret på rådets og Sundhedsstyrelsens hjemmesider. 
Lisbet nævnte, at medlemsorganisationerne er meget velkomne til at lægge det på egen hjemmeside 
også eller linke til det på rådets hjemmeside. 

Se http://genoplivning.dk/faktaark ligesom faktaarket er vedhæftet referatet. 

 

Ad. 9: Eventuelt. 

Thomas Egesborg Pedersen orienterede om, at Dansk Førstehjælpsråd sammen med kollegaer fra de 
øvrige nordiske førstehjælpsråd har taget initiativ til en fælles førstehjælpskonference. Flyer blev 
uddelt for Nordic First Aid Congress den 10. til 11. marts 2018 i Tivoli Kongrescenter. Kongressen 
har egen hjemmeside og Facebook-profil, hvor man kan orientere sig nærmere, og hvor nyheder 
publiceres løbende. 

Majken Frederiksen orienterede om møde i vandsikkerhedsnetværket, hvor Lisbet Schønau havde 
deltaget på rådets vegne i Majkens fravær. Dagsorden havde været droner, anvendelse af droner og 
regler for droner. Lisbet havde endvidere reklameret for Hjertestarterdagen i netværket. 

Hanne Balle spurgte ind til status for pjecen for by-standere. Lisbet Schønau oplyste at status var, at 
pjecen er lavet færdig og indholdet er godkendt af de fem regioner. Opsætningen er således det ene-
ste der udestår. 

Grethe Thomas orienterede om, at TrygFonden ikke støtter deltagelse i kongresser. 
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Jens Roland orienterede om, at instruktørhæftet for ERC’s HLR-AED instruktørkursus nu er til-
gængeligt på dansk. Hæftet kan købes i ERC’s webshop. 

 

Ad. 10: Fastsættelse af de næste møder. 

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

Møde nr. 97: Onsdag den 15. november 2017 kl. 14.30 til ca. 17.00 ved Falck, Falck-Huset, Kø-
benhavn. 

 

 

 

Referatet gennemlæst og godkendt af rådets bestyrelse. 


