


Langt flere danskere skal kunne yde genoplivning -

Viden om genoplivning skal være let tilgængeligt

• Et helt nyt koncept:

‘Hjerteredderkursus – 30 minutters intro i genoplivning’

• Dansk Råd for Genoplivning har udviklet konceptet uddannelsen 

af instruktører

• Konceptet er godkendt ved Europæisk Råd for Genoplivning 

(ERC)

• Projektet er økonomisk støttet af Østifterne



Succeskriterier

Dansk Råd for Genoplivning (DRG)

Sætter standard – står for uddannelse af 

instruktører 

500 frivillige instruktører 

uddannes på instruktørkurser 

i hele landet

Hjerteredderkursus

- 30 minutters intro i 

genoplivning  

30.000 danskere skal 

undervises indenfor udgangen 

af 2019. 



Instruktørkursus Bornholm

http://play.tv2bornholm.dk/?area=specifikTV&id=751977

http://play.tv2bornholm.dk/?area=specifikTV&id=751977


JA, det kan man godt:

Vurdere sikkerhed

Undersøge en bevidstløs person

Ringe 1-1-2

30 tryk og 2 pust!!

Bruge en hjertestarter (AED)

AT TURDE TRÆDE TIL!!

Kan man lære noget på 30 minutter?



Hvad gør kurserne særlige?

30 minutter!

Instruktøren kommer 

ud! 

Det er gratis!

OBS: 

• Over 12 år for at kunne deltage 

• Grupper på 5-15 personer





Status på instruktører og kurser 

December 2018

509 certificerede Giv Liv instruktører

Ca. 20.000 danskere har gennemført et 

30 minutters introkursus i genoplivning

Ca. 3600 grupper har tilmeldt sig et 30 

minutters introkursus i genoplivning
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Midtvejs evalueringsresultater



Erfaring med genoplivningskurser 
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Befolkningsundersøgelse

• 82% har deltaget i et genoplivnings- eller førstehjælpskursus

• 72% vurderer, at de har brug for en genopfriskning – tendensen 

stiger særligt 5 år efter et kursus

• Den primære grund til ikke tidligere at have taget et

• genoplivningskursus er ”Jeg har overvejet, men er kommet fra det 

igen”

• Kun 5% ville ikke træde til



Deltagere finder kurset tilfredsstillende

62%

34%

3% 1% 0%

Meget
tilfreds

Tilfreds Hverken
tilfreds eller

utilfreds

Utilfreds Meget
utilfreds

Hvor tilfreds er du med introduktionskursus i genoplivning?

• 96% af deltagerne til introduktionskurset i 

genoplivning har været enten tilfredse eller 

meget tilfredse med kurset.



Tilfredshedspunkter
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Hvor tilfreds er du med…” 

56%

63%

37%

33%

39%

29%

41%

33%

4%

6%

20%

34%

kursets faglige niveau?

instruktørens formidlingsevner?

tilmeldingssystemet?

kommunikationen med…

Meget tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Utilfreds Meget utilfreds

• Mere end 90% af kursisterne er tilfredse eller meget tilfredse med både 

kursets faglige niveau og instruktørernes formidlingsevner
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Hvad gør, at du vil anbefale 

kurset til andre? 

Hvad gør, at du ikke vil anbefale 

kurset til andre? 

” 

” 
” Der var ikke noget 

jeg ikke vidste i 

forvejen”

” Selvom det var et kort kursus, fik 

man utrolig meget ud af det. Jeg har 

haft flere førstehjælpskurser, men det 

er altid godt at få tingene 

genopfrisket”

” 30 min til 10 

mennesker er alt alt for 

lidt”

” At se hvordan en hjertestarter ser 

ud - og hvordan den bruges. 

Derudover at få øjnene op for, at 

man ikke kan gøre noget forkert,  

for hvis du ikke gør noget vil 

patienten højst sandsynlig dø.”

• 97% af deltagerne vil anbefale andre 

at deltage i kurset.

Deltagerne finder kurset anbefalelsesværdigt



”Tør du træde til?”
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• 91% af kursisterne tør træde! 

• 81% mener at introkurserne er medvirkende til, at de nu i 

højere grad tør træde til

” Tør du så træde til og 

være den, der hjælper 

med genoplivning?

91%
1% 8%

Ja NejVed ikke



Test af deltagernes 

hukommelse
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• 93% kan svare rigtigt på 

minimum 5 spørgsmål. 

0% 0% 1% 6%
22%

32% 39%

1 2 3 4 5 6 7

Kan du huske, hvad du 

konkret skal gøre i følgende 

tilfælde:

•Hvordan undersøger du, om en 

person er bevidstløs?

•Hvad skal du huske at oplyse, 

når man ringer 112?

•Ved hjertemassage og kunstigt 

åndedræt, hvor mange gange 

skal du trykke og puste?

•Hvad er vigtigst for 

overlevelsen – tryk eller pust? 

•Ved brug af en hjertestarter 

(AED)? 

” 



Fordeling på køn og alder
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65%

35%

73%

27%

Kvinde Mand

Deltagersurvey Tilmelderdatabase

8%

21%

28%

43%

9%

41%

31%

19%

18-30 31-45 46-60 60+

Deltagersurvey Tilmelderdatabase

Forskelle  

kønsfordelingen
Spredning på køn og 

alder


