
HJERTESTARTERKONFERENCE  
2016 

Forskning i genoplivning:  

Når innovation møder etik 

TORSDAG DEN 8. DECEMBER 2016 KL. 13-17  
AUDITORIUM 1, RIGSHOSPITALET, KØBENHAVN  

Kl. 13.00 Velkommen 
Ved sekretariatsleder Lisbet Schønau   

og formand Jens Flensted Lassen, 
Dansk Råd for Genoplivning (DRG) 

Innovation inden for genoplivning 
Læge og iværksætter Habib Frost fortæller om sin 
motivation og erfaring som innovator inden for 
hjertestopbehandling 

Kan man trække lod om genoplivning? 
Introduktion til Hjerteløberkonceptet  

ved Jens Flensted Lassen, formand for DRG 
 

Kl.  ca. 14.30 PAUSE  Kaffe og kage 

Evidensbaserede hjerteløbere 
Det er vigtigt, at Hjerteløberkonceptet er afprøvet 
videnskabeligt, inden det implementeres  
Ved overlæge Fredrik Folke, Gentofte Hospital 

Kl. 15.00 Ny forskning i genoplivning 
Hurtige, skarpe indlæg om aktuel dansk 
forskning i genoplivning 
Se program på bagsiden  

Dansk Råd for Genoplivning (DRG) er hovedarrangør af 
hjertestarterkonferencen. DRG er en tværfaglig organisation 
der arbejder for, at flere overlever hjertestop i Danmark.  
Læs mere på www.genoplivning.dk 

Hjerteløberne redder liv 
Har vi tid til at vente på forskning om 

hjerteløberens effekt? 
ved overlæge Jesper Kjærgaard, Rigshospitalet 

Diskussion 
Ordstyrer: Jens Flensted Lassen, formand for DRG 

GRATIS TILMELDING: http://genoplivning.dk/hjertestarterkonference-2016 
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Dansk Råd for Genoplivning (DRG) er hovedarrangør af 
hjertestarterkonferencen. DRG er en tværfaglig organisation 
der arbejder for, at flere overlever hjertestop i Danmark.  
Læs mere på www.genoplivning.dk 

Kl. 16.50 Opsamling 
Ved sekretariatsleder Lisbet Schønau  

og formand Jens Flensted Lassen, DRG 

DEL 2; kl. 15.50:  
 
Hvad betyder hjertestarterens funktionalitet 
for at overleve hjertestop uden for hospital? 
ved Marianne Agerskov, Rigshospitalet, HOC 
 
Der kommer stadig flere hjertestartere i det 
landsdækkende HjertestarterNetværk - hvor 
er de placeret? Og er de tilgængelige?  
ved Lena Karlsson, Gentofte Hospital 
 
Afstanden til nærmeste hjertestarter har 
betydning for, om der bliver afgivet stød ved 
hjertestop før ambulancen når frem 
ved Kathrine Bach Søndergaard, Gentofte 
Hospital 
 
Kan hjertets elektriske impulser (EKG) bruges 
til at forudsige behandlingsresultatet hos 
patienter, der er genoplivet efter hjertestop?  
ved Johannes Grand, Rigshospitalet 
 
Kan medicin til sukkersygepatienter hjælpe 
patienter, der er genoplivet efter hjertestop 
uden for hospital?  
ved Sebastian Wiberg, Rigshospitalet 
 
Påvirker kølebehandling efter hjertestop 
risikoen for nye rytmeforstyrrelser? 
ved Jakob Hartvig Thomsen, Rigshospitalet 

DEL 1; kl. 15.00: 
 
Dansk Hjertestopregister 
ved Marianne Pape, Dansk 
Hjertestopregister 
 
Kræft ændrer ikke på overlevelsen hos 
patienter, der er genoplivet efter 
hjertestop uden for hospital 
ved Matilde Winther-Jensen, Rigshospitalet 
 
Barrierer og facilitatorer for at personale i 
daginstitutioner træder til med 
genoplivning til børn  
ved Asbjørn Hasselager, Herlev Hospital 
 
The Copenhagen Score: Et nyt redskab til at 
vurdere kurser i genoplivning  
ved Anders Granholm, SATS 
 
Lever danske kurser i genoplivning op til de 
europæiske retningslinjer på området?  
ved Theo Walther Jensen, SATS 
 
GPS-aktivering af akuthjælpere og 
hjertestartere ved hjertestop på Langeland  
ved  Finn Lund Henriksen, OUH 


