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Referat af Dansk Råd for Genoplivnings generalforsamling 2019 
onsdag den 13. marts 2019 hos TrygFonden 

Deltagere: 

Anders Granholm, SATS 

Anne Mette Nørmark Madsen, DRG-sekretariatet 

Anne Mielke, SATS 

Asger Granfeldt, DASAIM 

Christian Hassager, Dansk Cardiologisk Selskab 

Freddy Lippert, Hovedstadens Akutberedskab 

Grethe Thomas, TrygFonden  

Hanne Balle, Hjerteforeningen 

Hanne Pontoppidan, Center for det Maritime Sundhedsvæsen 

Jens Flensted Lassen, Dansk Cardiologisk Selskab 

Jens Roland Hansen, DRG’s styregruppe for HLR-AED 

Jens Rosenberg, DRG’s styregruppe for ALS 

Jesper Kjærgaard, Dansk Cardiologisk Selskab 

Jesper Wamberg, Dansk Selskab for Akutmedicin  

Karen Linding Thomsen, DRG-sekretariatet 

Lisbet Schønau, DRG-sekretariatet  

Niels Mørup, Beredskabsforbundet  

Poul Anders Hansen, Præhospital Nordjylland 

Røskva Winthereig, DRG-sekretariatet  

Teis Krag, Falck Danmark A/S 

Tim Kristensen, Dansk Pædiatrisk Selskab 

Tine Overby, Beredskabsstyrelsen 

Torsten Lauritsen, Røde Kors 

 

Observatører: 

Christina Kruuse, Dansk Neurologisk Selskab 

Helle Iversen, Dansk Center for Apopleksi 

Thomas Tursø-Finnich, Førstehjælp For Folkeskoler  

Morten Lorentzen, Hjerneskadeforeningen  

Simon Kjeldsen, Førstehjælp For Folkeskoler  

 

Afbud: Ann Hiort Maltesen, Anne Lippert, Birgitte Riis Andersen, Christian Skjærbæk, Christina Brønner, Gunnar Gislason, Jacob Guldberg, Jesper 

Erdal, Lars Thesbjerg Kofoed, Majken Frederiksen, Martin Grum-Nymann, Nana Maymann- Holler, Olav Øfverlind Pedersen, Ole Mazur Hendriksen, 

Per Sabro Nielsen, Rasmus Philip Nielsen, Rene Arne Bergman, Susanne Bach Lausten, Søren Knap, Søren Stagelund, Tejs Sonne Knudsen, Thomas 

Egesborg Pedersen 

 

Formand for Dansk Råd for Genoplivning, Jens Flensted Lassen bød velkommen til Generalforsamlingen. 

 

Ad. a: Valg af dirigent 

Jens Roland blev forslået til dirigent og modtag valget.  

 

Ad. b: Godkendelse af generalforsamlingen 

Jens Roland konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt med mindst én måneds varsel jf. rådets vedtæg-

ter og beslutningsdygtig, idet 14 ud af rådets 24 medlemsorganisationer var til stede (mere end halvdelen af med-

lemsorganisationer). Derudover var fire nye potentielle medlemsorganisationer repræsenteret.    

 

Ad. c: Formandens beretning 

Jens Flensted Lassen fremlagde formandens beretning, der var tilsendt alle rådsmedlemmer forud for generalforsam-

lingen.  

 

Jens Flensted Lassen fremhævede DRG’s udvidelse til strokeområdet og optagelsen af fire nye strokeorganisationer 

som en stor styrkelse af rådet og glædede sig over, at DRG har indgået en samarbejdsaftale med Dansk Førstehjælps-

råd til stor gevinst for genoplivningsområdet.  

 

Formanden takkede alle medlemsorganisationer og repræsentanter for samarbejdet og italesatte den store styrke det 

er, at vi taler ud fra fælles platform. Derudover rettede han en stor tak til TrygFonden og især Grethe Thomas for at 

støtte DRG i processen med at blive en selvstændig organisation. Jens Flensted Lassen glædede sig over den strategi-

ske proces, som rådet har gennemgået og fortsat gennemgår og takkede i den forbindelse Lisbet Schønau for hendes 

kompetente arbejde med at opbygge et godt sekretariat for DRG.  

Jens Flensted Lassen afsluttede med at takke for sin formandsperiode. Han glædede sig over, at Dansk Råd for Genop-

livning går en spændende fremtid i møde og ser frem til at fortsætte sit arbejde i DRG’s bestyrelse.  
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Formandens beretning blev herefter tiltrådt og godkendt.  

Formandens beretning er vedlagt referatet.  

 

Ad. d: Beretninger fra rådets nedsatte styregrupper 

Jens Rosenberg gennemgik årsberetningen for styregruppen for avancerede kurser og fortalte, at ALS- og EPALS-

kurserne kører stabilt, mens ILS-kurserne kører mere stille med kun tre kurser i 2018. Regnskabet for de avancerede 

kurser er stabilt.  

Balancen på DRG’s konto for de avancerede ERC-kurser i Danmark varierer fra år til år alt efter, hvordan regningerne 

falder omkring årsskiftet. Per 31. december er de fra 2015-18: 

2015 1.059.190,00 kr. 

2016 1.075.162,00 kr. 

2017 1.429.508,00 kr. 

2018 1.016.577,00 kr. 

 

Jens Roland gennemgik årsberetningen for styregruppen for HLR-AED kurser for alle og fortalte, at aktivitetsniveauet 

på området har været stigende og især de 30 minutters introduktionskurser slår igennem. Jens Roland foreslog, at 

DRG’s sekretariat fremadrettet står for at opkræve og administrere kursusrefusion fra ERC.  

 

Jens Roland afsluttede med at fortælle, at styregruppen for STaR ved Søren Stagelund har et lavt aktivitetsniveau og at 

årsberetningen udsendes med referatet fra generalforsamlingen.  

 

Styregruppernes beretninger er vedlagt referatet. 

 

Lisbet Schønau præsenterede en status for den nyetablerede styregruppe for stroke. Styregruppen består af repræ-

sentanter fra Dansk Strokecenter, Dansk Selskab for Apopleksi, Dansk Neurologisk Selskab, Dansk Selskab for Akutme-

dicin, de regionale akutberedskaber, TrygFonden samt Dansk Råd for Genoplivning. Styregruppen faglig godkendelse 

af kampagnen under RedHjernen og arbejder med at sætte mål for indsatsen, så den kan monitoreres løbende. Styre-

gruppen mødes to gange årligt, og har ingen økonomi.  

 

Ad. e: Indkomne forslag, herunder optagelse/udmeldelse af organisationer 

Vedtægtsændringerne, der er blevet gennemgået på de seneste to rådsmøder, blev enstemmigt vedtaget uden be-

mærkninger fra rådets medlemmer.  

Rådets reviderede vedtægter er vedhæftet referatet. 

 

Jens Roland orienterede om, at DRG i forbindelse med udvidelsen på strokeområdet har inviteret fire strokeorganisa-

tioner som medlemmer: Hjernesagen, Hjerneskadeforeningen, Dansk Selskab for Apopleksi og Dansk Neurologisk Sel-

skab. Proceduren afviger fra den normale optagelsesprocedure. De fire organisationer blev enstemmigt optaget som 

medlemmer.  

 

DRG havde modtaget en ansøgning om medlemskab fra foreningen Førstehjælp For Folkeskoler (FFF). Simon Kjeldsen 

og Thomas Tursø-Finnich præsenterede foreningen, der samler tværfaglige studerende til at undervise folkeskoler i 

førstehjælp på frivillig bases. Formålet er, at flere overlever hjertestop og stroke, samt at flere tør at ringe 1-1-2. Un-

dervisningen foregår primært i 6.-9. klasser, og derudover tilbydes undervisning på højskoler, i indskolingen og i bør-

nehaver. 

FFF blev enstemmigt optaget i DRG med forbehold for at det er repræsentanter fra FFF og ikke International Medical 

Cooperation Committee (IMCC) der kan sidde i rådet. FFF underviser efter ERC’s retningslinjer og vil på sigt tilstræbe, 

at deres instruktører er uddannede ERC-instruktører.  
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Ad. f: Revideret regnskab, budget og evt. kontingent. 

Jens Roland gennemgik regnskabet for 2018 på hjertestopområdet, mens Lisbet Schønau gennemgik regnskabet for 

2018 på strokeområdet. Herefter gennemgik Lisbet Schønau det forelagte budget inden for begge områder for 2019.  

Da TrygFondens bevilling til hjertestopområdet ophører med udgangen af 2023, blev der fremlagt et forslag om at 

hæve det årlige medlemskontingent fra 2.000 kr. til 3.000 kr. Der blev desuden nedsat en arbejdsgruppe, der frem-

sætter forslag til, hvordan kontingentet kan justeres yderligere frem mod næste generalforsamling. Ann Hiort Malte-

sen blev foreslået til arbejdsgruppen, som også Niels Mørup meldte sig til. 

De reviderede regnskaber og budgetter for 2019 blev herefter tiltrådt og godkendt med en mindre ompostering i 

regnskabet for DRG’s rådskonto. 

 

De reviderede regnskaber og budgetter som fremlagt og godkendt på generalforsamlingen er vedlagt referatet.  

 

Ad. g: Valg af formand, næstformand og bestyrelsesmedlemmer.  

Jævnfør vedtægterne var der valg af rådets to bestyrelsesmedlemmer. Der fremkom forslag om Per Sabro Nielsen fra 

Præhospitalet, Region Midtjylland og Christina Kruuse fra Dansk Neurologisk Selskab som de to nye bestyrelsesmed-

lemmer frem til 2020. Christina Kruuse modtog valget og blev valgt. Per Sabro Nielsen var ikke til stede til generalfor-

samlingen, men havde udtrykt ønske om valg og blev ligeledes genvalgt.  

 

Til generalforsamlingen tiltrådte Christian Hassager posten som formand for Dansk Råd for Genoplivning, samtidig 

med at Jens Flensted Lassen afgik denne post og i stedet tiltrådte posten som afgående formand med applaus.  

Jesper Kjærgaard aftrådte stillingen som bestyrelsesmedlem og Jens Flensted Lassen takkede Jesper for sit store ar-

bejde i bestyrelsen den seneste årrække.  

 

Bestyrelsen består nu af: 

• Formand Christian Hassager (indtil 2022) 
• Næstformand Ann Hiort Maltesen (indtil 2020) 
• Afgående formand Jens Flensted Lassen (indtil 2020) 
• Bestyrelsesmedlem Per Sabro Nielsen (indtil 2020) 
• Bestyrelsesmedlem Christina Rostrup Kruuse (indtil 2021) 
• Repræsentant Jens Roland Hansen (indtil 2021) 
• Repræsentant Grethe Thomas (indtil 2021) 
• Repræsentant Freddy Lippert (indtil 2021) 

 

Ad. h: Udpegning af repræsentanter til at repræsentere DRG i internationale organisationer inden for DRG’s virke. 

Majken Frederiksen fra Dansk Sygeplejeråd fortsætter med at være DRG’s repræsentant i Vandsikkerhedsnetværket. 

  

Ad. i: Eventuelt. 

Der var ingen forslag under eventuelt. 

Dirigenten overlod herefter ordet til Christian Hassager der afsluttede generalforsamlingen og takkede for det store 

fremmøde og for god ro og orden.  

 

Dato 13.03.19 

 

 

Karen Linding Thomsen  Jens Roland   Jens Flensted Lassen 

referent   dirigent   formand 

 


