
 

 

 
Digital introduktion til genoplivning til Hjertestarterdagen 2020 
 
Hjertestarterdagen rækker ud til danskerne med det vigtige budskab om at redde liv 
ved hjertestop. På grund af den aktuelle situation med COVID-19 kan instruktører fra 
DRG’s medlemsorganisationer i år melde sig til at afholde en digital introduktion til 
genoplivning på Hjertestarterdagen.  
 
For at melde dig som instruktør, kræver det 

• at du har mod på at instruere i genoplivning og hjertemassage digitalt 
• at du har en computer/tablet/telefon med data, kamera og højttaler 
• ca. 1 time pr. introduktion den 16. oktober (eller 17. / 18. oktober) + forberedelse 

 
Hjertestarterdagen er en oplagt mulighed for at give en kort introduktion i genopliv-
ning til f.eks. dine venner, naboer, familie, til bestyrelsen i idrætsklubben eller andre, 
som kan have glæde af at få gentaget det vigtige budskab om, at de kan redde liv ved 
hjertestop. Du kan selv rekruttere deltagerne, eller DRG kan annoncere introduktionen.  
 
AnnieWhere – interaktiv genoplivning med deltagerne 
Gennem Laerdals nye løsning, AnnieWhere, kan du give deltagerne 
mulighed for at prøve at give hjertemassage derhjemme på f.eks. en 
pude, og du kan give dem feedback.  
Se mere om den nye løsning og demovideo på engelsk: 
https://anniewhere.laerdal.com 
 
Til den digitale introduktion bliver der sat et digitalt møde op, hvor du møder deltager-
ne. Du starter med at give en mundtlig introduktion ud fra en præsentation, hvorefter 
deltagerne kan prøve at give hjertemassage og du kan give feedback via AnnieWhere. 
 
Sådan gør du 
Send en mail til hjertestarterdagen@genoplivning.dk med information om 

1. det tidspunkt du ønsker at tilbyde den digitale introduktion (16.,17.,18. okt.) 
2. hvor mange deltagere der max. kan deltage (vi anbefaler 10-15 delt.) 

og eventuelt email-adresser på de personer, som har meldt sig som deltagere 
3. dit navn og den institution, du tilhører 
4. dit telefonnummer (hvis DRG’s sekretariat skal have fat i dig) 

 
Inden Hjertestarterdagen modtager du en grundig instruktion til at afholde digitale in-
troduktioner i genoplivning og brug af AnnieWhere. Der er også mulighed for at delta-
ge i et webinar for instruktører fredag den 9. 10 kl. 15 eller torsdag den 15. 10 kl. 15. 
 
Vi glæder os til at sætte fokus på det vigtige budskab om at redde liv ved hjertestop til 
Hjertestarterdagen 2020 sammen med dig. 
Hilsen 
Dansk Råd for Genoplivning 
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