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Vigtig styrkelse af genoplivningsområdet i Danmark 

Dansk Råd for Genoplivning har i mange år haft et strategisk samarbejde med TrygFonden med det formål 

at få flere til at træde til med livreddende førstehjælp, og at flere overlever hjertestop uden for hospital. 

Som led i samarbejdet ansætter Dansk Råd for Genoplivning nu med støtte fra TrygFonden Lisbet Schønau 

som sekretariatsleder med ansvar for at udvikle og opbygge et nyt sekretariat, der kan koordinere og styrke 

indsatsen på genoplivningsområdet i Danmark. 

”I løbet af de seneste 15 år er det lykkedes at tredoble overlevelsen efter hjertestop uden for hospital i 

Danmark. Det er et fantastisk resultat, men vi skal nå endnu længere. Derfor er der fortsat behov for at 

styrke genoplivningsområdet, og det er netop baggrunden for vores støtte til ansættelsen af en DRG sekre-

tariatsleder. Lisbet Schønau har en række kompetencer der vil være interessante at få sat i spil på genopliv-

ningsområdet. Vi glæder os til samarbejdet, siger Grethe Thomas, projektchef i TrygFonden. 

Lisbet Schønau, der begynder i sin nye stilling den 22. august, er cand.comm. og har 15 års erfaring med 

faglig formidling på tværs af organisationer og fagligheder i det sundhedsfaglige og forskningsaktive miljø. 

De seneste ni år har Lisbet arbejdet på Kræftens Bekæmpelse og TrygFondens sol- og alkoholkampagne, 

hvor hun især har været ansvarlig for adfærdsændrende kommunikation med stærk involvering af civilsam-

fundet og samarbejde med kommuner og frivillige. 

”Lisbet Schønau har et indgående kendskab til det at skabe merværdi ved at arbejde i netværk, hvilket er 

afgørende, hvis vi skal sætte genoplivningsområdet på dagsorden i Danmark. Koblet med hendes stærke 

faglighed og kæmpe engagement har Lisbet en fantastisk forudsætning for, at Dansk Råd for Genoplivning 

kan være med til, at flere overlever hjertestop”, udtaler formand for bestyrelsen, overlæge Jens Flensted 

Lassen.   

Og den nye Sekretariatsleder glæder sig til opgaven: ”Dansk Råd for Genoplivning har indflydelse på alle led 

af overlevelseskæden og spiller en vigtig rolle i arbejdet for, at flere overlever hjertestop. Det er en stor for-

nøjelse at være en del af dette vigtige arbejde, og jeg glæder mig meget til at opbygge et sekretariat, som 

kan koordinere indsatserne og være med til at sikre, at flere danskere redder liv ved genoplivning”, udtaler 

Lisbet Schønau. 

DRG er en tværfaglig organisation, der består af en række medlemsorganisationer, herunder lægevidenska-

belige selskaber, med interesse og specialviden inden for basal og avanceret genoplivning. DRG rådgiver og 

samarbejder med organisationer og sundhedsfaglige myndigheder inden for såvel basal som avanceret gen-

oplivning, herunder hjertelungeredning (HLR) og brug af automatisk ekstern defibrillator (AED). 

DRG arbejder for at udbrede kendskabet til emner med relation til basal og avanceret genoplivning for læ-

ger, andre sundhedsfaglige personer og lægfolk. Målet med genoplivning.dk er at gøre nyeste faglige viden 

og guidelines om genoplivning tilgængelig for både myndigheder, sundhedsfagligt personale og lægfolk. 

DRG er en del af det Europæiske Råd for genoplivning (European Resuscitation Council – ERC) og søger i 

samarbejde med beslægtede nationale og internationale organisationer at udbrede kendskabet til genopliv-

ning, herunder hjertelungeredning (HLR) og brug af automatisk ekstern defibrillator (AED). 
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