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Referat af virtuel generalforsamling i Dansk Råd for Genoplivning 
Mandag den 8. juni 2020 kl. 14.00 - 15.00 via Teams  
 
Deltager: 
Anne Lippert, Styregruppeformand for GIC og National Educator 
Anne Mielke, SATS 
Asger Granfeldt, DSAIM 
Bent Peter Andresen, Røde Kors 
Betina Egede Jensen, Hjerteforeningen 
Birgitte Hysse Forchhammer, Hjernesagen 
Christian Hassager, Dansk Cardiologisk Selskab  
Christina Brønner, Den Præhospitale Virksomhed, Region Nordjylland 
Christina Rostrup Kruuse, Dansk Neurologisk Selskab 
Freddy Lippert, Region Hovedstadens Akutberedskab 
Gitte Jørgensen, Sundhedsplanlægning, Region Syddanmark 
Grethe Thomas, TrygFonden 
Hanne Pontoppidan, Søfartsstyrelsen 
Helle Klingenberg Iversen, Dansk Selskab for Apopleksi 
Jens Roland, Styregruppeformand for HLR-AED 
Jens Rosenberg, Styregruppeformand for ALS 
Jesper Kjærgaard, Dansk Cardiologisk Selskab 
Karen Linding Thomsen, DRG-sekretariatet 
Kasper Karmark Iversen, Dansk Cardiologisk Selskab 
Lisbet Schønau, DRG-sekretariatet 
Majken Frederiksen, Dansk Sygeplejeråd 
 
Afbud: Birgitte Riis Andersen, Christian Skjærbæk, Nana Maymann-Holler, Susanne Bach Lausten, Torsten Lauridsen, Jens Flensted Lassen, Tim Kri-
stensen, Grethe Andersen, Lars Thesbjerg Kofoed, Niels Mørup, Tine Overby, Gunnar Gislason, Ida Thoft Jensen, Jacob Guldberg, Jesper Wamberg, 
Lisa Beha Erichsen, Lise Korbo, Sebastian Wiberg, Simon Kjeldsen, Søren Knap, Søren Stagelund 

 
Formand for Dansk Råd for Genoplivning, Christian Hassager bød velkommen til den virtuelle generalfor-

samling.  

 

Ad. a: Valg af dirigent 

Jens Roland blev forslået til dirigent og modtag valget. En liste over alle deltagere til generalforsamlingen 

blev oplæst efter forespørgsel fra et rådsmedlem og gav et godt billede af den flotte repræsentation til ge-

neralforsamlingen med i alt 37 deltagere. 

 

Ad. b: Godkendelse af generalforsamlingen 

Jens Roland konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt med en måneds varsel. Generalfor-

samlingen var udsat pga. COVID-19-situationen, hvor rådets medlemmer gav dispensation til at udskyde 

generalforsamlingen fra den 11. marts til den 8. juni. Generalforsamlingen var beslutningsdygtig, idet 21 ud 

af rådets 28 medlemsorganisationer var repræsenteret (mere end halvdelen af medlemsorganisationer). 

Derudover var en ny potentiel medlemsorganisation Foreningen af Selvstændige Førstehjælpsinstruktører 

(FSFI) til stede.  

 

Ad. c: Formandens beretning 

Christian Hassager fremlagde kort formandens beretning, der var tilsendt alle rådsmedlemmer forud for 

generalforsamlingen. 

 

Christian Hassager gennemgik de vigtigste resultater i DRG fra 2019 og fremhævede især DRG’s flotte resul-

tater på genoplivningsområdet og lanceringen af Red Hjernen på strokeområdet: 

Martin Grum-Nymann, Sundhedsplanlægning, Region Syddanmark 
Mette Mølby Eriksen, Præhospitalt Center, Region Sjælland 
Morten Lorenzen, Hjerneskadeforeningen 
Niklas Breindal, Styregruppeformand for PBLS 
Olav Øfverlind Petersen, Røde Kors Grønland 
Ole Mazur Hendriksen, Præhospitalt Center, Region Sjælland 
Per Sabro Nielsen, Præhospitalet, Region Midtjylland 
Poul Anders Hansen, Den Præhospitale Virksomhed, Region Nordjylland 
Rasmus Philip Nielsen, DSAIM 
Røskva Winthereig, DRG-sekretariatet 
Sofie Seit Jespersen, SATS 
Teis Krag, Falck 
Tejs Sonne Knudsen, Hovedstadens Beredskab 
Thomas Egesborg Pedersen, Dansk Folkehjælp 
Thomas Tursø-Finnich, Førstehjælp For Folkeskoler 
 
Observatør:  
Jakob Enemærke Kruse, Foreningen af Selvstændige Førstehjælpsinstruktører 
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• Årsrapporten for Dansk Hjertestopregister dokumenterer en firdobling af antal danskere, der træ-

der til med genoplivning og en firdobling af overlevelsen af efter hjertestop uden for hospital. 

DRG’s sekretariat og TrygFonden har udviklet et nyt format til årsberetningen, som præsenterer re-

sultaterne på en overskuelig måde til både fagfolk, lægmand og journalister.  

 

• Hjertestarterdagen 2019 havde rekordstor tilslutning med 110 arrangementer over hele landet. 

Christian takkede for medlemsorganisationerne store opbakning til dagen. 

 

• I efteråret kom DRG’s nye indsats på strokeområdet godt fra start med en flot lancering af ’Red 

Hjernen’. Filmen med Sidse Babett Knudsen i front er blevet set af flere millioner danskere på de 

sociale medier, i tv og andre steder rundt omkring i landet. De første resultater viser, at danskernes 

viden om stroke allerede er blevet større efter første lancering – og fastholdt 5. mdr., hvor kam-

pagnen har været i dvale. 

 

• I 2019 har DRG været aktiv med Genoplivningskonferencen, der samlede 275 deltagere på Rigs-

hospitalet, afvikling af Resuscitation Academy i både København og Aarhus med 50 deltagere fra de 

præhospitaler organisationer og ambulanceoperatører samt Giv Liv projektet, der på kun to år er 

nået ud til 70.000 danskere. 

 

Christian afsluttede med at takke alle medlemsorganisationer for deres store engagement i DRG’s arbejde.  

 

Formandens beretning blev herefter tiltrådt og godkendt. Formandens beretning er udsendt med indkal-

delsen til generalforsamlingen. 

 

I forlængelse af formandens beretning præsenterede Lisbet Schønau kort DRG’s aktiviteter i det nuværen-

de år. 

 

Ad. d: Beretninger fra rådets nedsatte styregrupper for ERC-kurserne  

Årsberetninger fra 2019 for styregrupperne af ALS/ILS/EPILS/GIC-kurser, ETC-kurser, STaR-kurser, HLR-AED-

kurser samt PBLS-kurser var blevet tilsendt skriftligt til rådets medlemmer forud for generalforsamlingen. 

De blev godkendt uden yderligere præsentation.  

 

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

Vedtægtsændringerne, der var sendt forud for generalforsamlingen, blev gennemgået og enstemmigt ved-

taget uden bemærkninger fra rådets medlemmer. DRG’s opdaterede vedtægter 2020 er vedlagt referatet 

og tilgængelige på www.genoplivning.dk 

 

DRG havde modtaget en ansøgning om medlemskab fra Foreningen af Selvstændige Førstehjælpsinstruktø-

rer (FSFI). Jakob Enemærke Kruse præsenterede kort foreningen, der er en paraplyorganisation for ca. 750 

selvstændige førstehjælpsinstruktører i Danmark, på Færøerne og i Grønland. FSFI arbejder for at udbrede 
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kendskabet til førstehjælp og med en samarbejdsaftale med Dansk Førstehjælpsråd udsteder de mere end 

80.000 førstehjælpsbeviser om året. FSFI blev enstemmigt optaget i DRG.  

 

Ad. f: Revideret regnskab, budget og evt. kontingent 

Lisbet Schønau gennemgik regnskabet for 2019 på hjertestopområdet og strokeområdet og herefter det 

forelagte budget inden for begge områder for 2020. 

 

Et rådsmedlem spurgte ind til indtægten fra Dansk Hjertestopregister, som Lisbet forklarede, dækker over 

DRG’s sekretariatsbistand i forbindelse med en bevilling fra TrygFonden til klargøring af Dansk Hjertestop-

register til Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram, RKKP.  

 

Der fremkom forslag fra rådsmedlemmerne om muligheden for at skifte til en bank til f.eks. Arbejdernes 

Landsbank eller Lægernes Bank for at undgå de høje gebyrer fra Danske Bank. Bestyrelsen tager forslaget til 

efterretning og sekretariatet undersøger mulighederne.    

 

Generalforsamlingen godkendte de reviderede regnskaber og budgettet, som er udsendt med indkaldelsen 

til generalforsamlingen.  

 

Med baggrund i et oplæg fra den sidste generalforsamlings nedsatte arbejdsgruppe blev det til det seneste 

rådsmøde den 11. september besluttet at justere medlemskontingentet i den kommende årrække. Det 

skyldes, at DRG ikke kan forvente, at samarbejdet med TrygFonden fortsætter på hjertestopområdet fra 

2023. Christian Hassager gennemgik forslaget og pointerede den stigende aktivitet i DRG, og at medlems-

organisationer får stigende udbytte af deres medlemskab i DRG, hvilket bør afspejles i kontingentet. Forsla-

get blev enstemmigt vedtaget uden bemærkninger fra rådets medlemmer. 

 

Ad. g: Valg af formand, næstformand og bestyrelsesmedlemmer 

Jævnfør vedtægterne var der valg af rådets tiltrædende formand, næstformand og to bestyrelsesmedlem-

mer. Kasper Karmark Iversen fra Cardiologisk Selskab blev enstemmigt valgt som tiltrædende formand. 

Christina Rostrup Kruuse blev enstemmigt valgt til næsteformand. Teis Krag fra Falck og Per Sabro Nielsen 

fra Præhospitalet, Region Midtjylland blev enstemmigt valgt som bestyrelsesmedlemmer. Generalforsam-

lingen bød Kasper og Teis velkommen i DRG’s bestyrelse og takkede alle fire kandidater for deres opstilling.  

 

DRG’s bestyrelse består nu af: 

• Formand Christian Hassager (valgt til 2022) 

• Næstformand Christina Rostrup Kruuse (valgt til 2021) 

• Tiltrædende formand Kasper Karmark Iversen (valgt til 2024) 

• Bestyrelsesmedlem Teis Krag (valgt til 2022) 

• Bestyrelsesmedlem Per Sabro Nielsen (valgt til 2021) 

• Repræsentant Jens Roland Hansen (valgt til 2021) 

• Repræsentant Grethe Thomas (valgt til 2021) 

• Repræsentant Freddy Lippert (valgt til 2021) 
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Ad. h: Udpegning af repræsentanter til at repræsentere DRG i internationale organisationer inden for DRG’s 

virke 

Jens Roland gennemgik DRG’s repræsentation i eksterne samarbejdsrelationer. Se den vedlagte præsenta-

tion.  

 

Ad. i: Eventuelt  

Der var ingen forslag under eventuelt. 

 

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

virtuelle fremmøde.  

 

Dato: 18.06.20 

 

 

 

___________________________ 

Karen Linding Thomsen  

Referent  

 

Dato: 16.06.20 

 

 

 

__________________________ 

Jens Roland  

Dirigent 

Dato: 15.06.20 

 

 

__________________________ 

Christian Hassager 

Formand 


