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Referat af virtuel generalforsamling i Dansk Råd for Genoplivning 
Onsdag den 10. marts 2021 kl. 16- 17.30 via Teams  
 
Deltager: 
Allan Bach, Præhospitalet, Region Midtjylland 
Anne Lippert, Styregruppeformand for GIC og National Educator 
Asger Granfeldt, DASAIM 
Birgitte Hysse Forchhammer, Hjernesagen 
Birgitte Riis Andersen, Styregruppeformand for ILS 
Christian Hassager, Dansk Cardiologisk Selskab  
Christina Rostrup Kruuse, Dansk Neurologisk Selskab 
Dorthe Sofie Hals, Den Præhospitale Virksomhed, Region Nordjylland 
Freddy Lippert, Region Hovedstadens Akutberedskab 
Grethe Andersen, Styregruppeformand for Red Hjernen 
Grethe Thomas, TrygFonden 
Gunnar Gislason, Hjerteforeningen 
Jakob Kruse Enemærke, FSFI 
Jens Rosenberg, Styregruppeformand for ALS 
Jesper Wamberg, Dansk Selskab for Akutmedicin 
Karen Linding Thomsen, DRG-sekretariatet 
Kasper Karmark Iversen, Dansk Cardiologisk Selskab 
 
Afbud: Christian Skjærbæk, Helle Klingenberg Iversen, Jacob Guldberg, Jens Roland Hansen, Johan Valentier Jokinen, Kenneth Gøtterup, Mette 
Mølby, Nana Maymann-Holler, Niels Mørup, Sebastian Wiberg, Sofie Seit Jespersen, Søren Knap, Thomas Egesborg Pedersen, Thomas Tursø-
Finnich, Tim Kristensen 

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

samling.  

 

Ad. a: Valg af dirigent 

Asger Granfeldt blev forslået til dirigent og modtag valget. For at skabe overblik over deltagerskaren, præ-

senterede Asger Granfeldt kort de 34 deltagere på generalforsamlingen og glædede sig over det flotte 

fremmøde. 

 

Ad. b: Godkendelse af generalforsamlingen 

Asger Granfeldt konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt med en måneds varsel og at 

generalforsamlingen var beslutningsdygtig, idet 19 ud af rådets 26 medlemsorganisationer var repræsente-

ret (mere end halvdelen af medlemsorganisationer).  

 

Ad. c: Formandens beretning 

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

generalforsamlingen, og gav herefter ordet til Lisbet Schønau, der gennemgik de vigtigste resultater i DRG 

fra 2020: 

 

• DRG har igen stået for opsætningen af årsrapporten for Dansk Hjertestopregister 2019 i samarbej-
de med TrygFonden. De flotte tal afspejler den store indsats som rådets medlemmer har ydet for at 
flere overlever hjertestop og koordineringen af indsatsen gennem rådets aktiviteter som f.eks.  
Hjertestarterdagen og Resuscitation Academy. 
 

• Hjertestarterdagen 2020 havde 25 fysiske arrangementer i hele landet og blev samtidig afholdt di-
gitalt med en række digitale introduktionskurser i genoplivning for voksne og børn og de tre simple 

Lisbet Schønau, DRG-sekretariatet 
Majken Frederiksen, Dansk Sygeplejeråd 
Martin Grum-Nymann, Sundhedsplanlægning, Region Syddanmark 
Melanie Lunding, Førstehjælp For Folkeskoler 
Mette Sejer Sørensen, Røde Kors 
Morten Lorenzen, Hjerneskadeforeningen 
Niklas Breindal, Styregruppeformand for PBLS 
Olav Øfverlind Petersen, Røde Kors Grønland 
Ole Mazur Hendriksen, Præhospitalt Center, Region Sjælland 
Palle Juelsgaard, Den Præhospitale Virksomhed, Region Midtjylland 
Per Sabro Nielsen, Præhospitalet, Region Midtjylland 
Philip Bonde Christiansen, Førstehjælp For Folkeskoler 
Rasmus Philip Nielsen, DSAIM 
Rikke Primdahl, Hjerteforeningen 
Røskva Winthereig, DRG-sekretariatet 
Teis Krag, Falck 
Torsten Lauritsen, Røde Kors og styregruppeformand for EPALS 
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trin, der kan redde liv ved hjertestop: Ring op - Tryk ned - Giv stød. De tre trin blev lanceret med en 
flot kampagnevideo og som ventetone. Flere store virksomheder takkede ja til at donere deres ven-
tetone til det gode budskab på Hjertestarterdagen.  
 

• Genoplivningskonferencen 2020 er omlagt til en lang række digitale foredrag med nyt om genop-
livning med på 30 minutter. Der har været stor interesse for foredragene med over 100 deltagere 
til de to foredrag, som blev afholdt i 2020. 

 

• Resuscitation Academy VI var planlagt til efteråret 2020 i Seattle, men er pga. COVID-19 nu omlagt 
et virtuelt møde i foråret 2021, hvor deltagere fra de øverste direktions- og ledelsesniveauer i de 
regionale akutberedskaber og ambulanceoperatører mødes med vores kolleger fra Seattle for at 
diskutere, hvad der skal til for at blive endnu bedre til at redde liv ved hjertestop uden for hospital. 
 

• De korte introduktionskurser Giv Liv, som Hjerteforeningen gennemfører, er omlagt til digitalt for-
mat med stor succes. 
 

Christian Hassager afsluttede formandens beretning med at takke alle medlemsorganisationer for deres 
store engagement i DRG’s arbejde og samtidig takkede for sin formandsperiode. Han glædede sig over, at 
DRG fortsat går en spændende fremtid i møde og ser frem til at fortsætte sit arbejde i DRG’s bestyrelse som 
aftrædende formand et år endnu. Formandens beretning blev herefter tiltrådt og godkendt. Formandens 
beretning er udsendt med indkaldelsen til generalforsamlingen.  
 

Herefter benyttede Lisbet Schønau lejligheden til at fortælle om DRG’s kommende aktiviteter i 2021, hvor 
DRG’s ekspertgruppe er stiftet som DRG’s videnskabelige og faglige rådgivningsgruppe ved afklaring af 
spørgsmål inden for genoplivning, førstehjælp og stroke. Se ekspertgruppens medlemmer her: 
https://genoplivning.dk/om-drg/dansk-raad-for-genoplivning/ekspertgruppe/ DRG har været synlig i en de-
batserie om etik og genoplivning i Altinget med et indlæg fra Christian Hassager. Endelig har der været 
endnu større interesse for de digitale foredrag i 2021 med op til 250 deltagere. I 2021 har sekretariatet søgt 
midler til at etablere Hjertesikre Zoner i Danmark, ligesom det planlægges at arbejde med et undervis-
ningsprojekt om hjertestop og stroke til grundskolens ældste klasser. I uge 11 er der Hjerneuge, hvor DRG 
er vært for seks digitale foredrag om stroke, som er planlagt i samarbejde med en arbejdsgruppe under Red 
Hjernens styregruppe. Til efteråret planlægges Stroke Academy at starte op som et nationalt forum for de 
fem regionale akutberedskaber, ambulanceoperatørerne, patientorganisationerne og det neurologiske 
fagmiljø. 
 

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

Årsberetninger 2020 fra styregrupperne af ALS/ILS/EPILS/GIC-kurserne, ETC-kurserne, ILS-kurserne, det 

nedlukkede STaR-kurser, HLR-AED-kurserne, PBLS-kurserne samt styregruppen for førstehjælp og styre-

gruppen for Red Hjernen var blevet tilsendt skriftligt til rådets medlemmer forud for generalforsamlingen.  

 

Christina Rostrup Kruuse og Grethe Andersen fra Red Hjernens styregruppe præsenterede det forgangne 

års aktiviteter i styregruppen for medlemmerne. Herefter blev alle årsberetninger fra styregrupperne god-

kendt uden yderligere præsentation.  

 

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

Der var ingen indkomne forslag modtaget forud for generalforsamling. 

https://genoplivning.dk/om-drg/dansk-raad-for-genoplivning/ekspertgruppe/
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Lisbet Schønau orienterede om, at bestyrelsen siden sidste generalforsamling har modtaget udmeldinger 

fra Beredskabsstyrelsen, Søfartsstyrelsen (Center for det Maritime Sundhedsvæsen) og Forsvarets Sanitets-

kommando. Bestyrelsen beklagede, at de tre organisationer ikke længere ønsker at være medlem af DRG 

og ikke længere kan være repræsenteret på DRG’s rådsmøder eller modtage den danske oversættelse af 

ERC’s guidelines forud for offentliggørelse. Bestyrelsen håber på et fortsat godt samarbejde i arbejdet for 

det vigtige mål, at flere danskere overlever hjertestop og stroke til et godt liv trods organisationernes ud-

meldinger. 

 

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

Lisbet Schønau gennemgik regnskabet for 2020 på hjertestopområdet og strokeområdet og herefter det 

forelagte budget inden for begge områder for 2021. De seneste to år har der været en indtægt til DRG’s se-

kretariat på 1 mio. kr. og budgetteres med en indtægt på 725.000 kr. i 2021.  

 

Der fremkom ros fra medlemmerne til sekretariatet for at sikre en fortsat større andel af indtjening i arbej-

det for at gøre sekretariatet økonomisk bæredygtigt.  

 

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

til generalforsamlingen.  

 

Ad. g: Valg af formand, næstformand og bestyrelsesmedlemmer 

Jævnfør vedtægterne var der valg af rådets næstformand, bestyrelsesmedlem og de tre repræsentanter. 

Palle Juelsgaard, der er ny præhospital lægefaglig direktør i Den Præhospitale Virksomhed i Region Nordjyl-

land, blev enstemmigt valgt til bestyrelsesmedlem og overtager pladsen efter Per Sabro Nielsen, der træder 

ud af DRG’s bestyrelse på grund af anciennitet. Christina Rostrup Kruuse blev enstemmigt genvalgt som 

næstformand, ligesom Grethe Thomas, Jens Roland Hansen og Freddy Lippert blev genvalgt som repræsen-

tanter i bestyrelsen. Til generalforsamlingen tiltrådte Kasper Karmark Iversen posten som formand for DRG, 

samtidig med at Christian Hassager afgik denne post og tiltrådte posten som afgående formand. 

 

DRG’s bestyrelse består nu af: 

• Formand Kasper Karmark Iversen (valgt til 2024) 

• Næstformand Christina Rostrup Kruuse (valgt til 2023) 

• Afgående formand Christian Hassager (valg til 2022) 

• Bestyrelsesmedlem Teis Krag (valgt til 2022) 

• Bestyrelsesmedlem Palle Juelsgaard (valgt til 2023) 

• Repræsentant Jens Roland Hansen (valgt til 2023) 

• Repræsentant Grethe Thomas (valgt til 2023) 

• Repræsentant Freddy Lippert (valgt til 2023) 
 

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

virke 

Christian Hassager gennemgik DRG’s repræsentation i eksterne samarbejdsrelationer, som er uændret fra 

sidste års generalforsamling. Der fremkom spørgsmål til Vandsikkerhedsnetværket, og Majken Frederiksen 
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fra Dansk Sygeplejeråd, der er DRG’s repræsentant i netværket fortalte, at det omhandler kystsikkerhed og 

HLR ved drukning, men fortalte, at det på nuværende tidspunkt er sat i bero.  

 

Ad. i: Eventuelt  

Der var ingen forslag under eventuelt. 

 

Dirigenten overlod ordet til ny formand Kasper Karmark Iversen, der indledningsvist takkede Christian Has-

sager for sit store arbejde i DRG’s bestyrelse den seneste årrække og fortalte, at han glæder sig til virke som 

formand i DRG og allerede har fulgt godt med fra sidelinjen det sidste år.  

 

Kasper Iversen afsluttede generalforsamlingen og takkede medlemmerne for det store virtuelle fremmøde. 

 

Dato: 18.03.21 

 

 

 

 
___________________________ 

Karen Linding Thomsen  

Referent  

 

Dato: 18.03.2021 

 

 

____________________ 

Asger Granfeldt 

Dirigent 

Dato: 10.03.21 

 

 

 

__________________________ 

Christian Hassager 

Afgående formand 


