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Referat af generalforsamling i Dansk Råd for Genoplivning 9. marts 2022 
 
Deltagere: 
Anders Højen, Den Præhospitale Virksomhed, Region Nord 
Andreas Creutzburg, SATS 
Ane Bull Iversen, Regionshospitalet Gødstrup 
Anne Lippert, Styregruppeforkvinde, GIC  
Asger Granfeldt, DASAIM 
Astrid Rolin Kragh, Akutberedskabet, Region Hovedstaden 
Birgitte Hysse Forchhammer, Hjernesagen 
Christian Hassager, Dansk Cardiologisk Selskab 
Christina Kruuse, Dansk Neurologisk Selskab 
Emilie Mortensen, Førstehjælp For Folkeskoler 
Eva Kjær, Førstehjælp For Folkeskoler 
Freddy Lippert, Dansk Råd for Genoplivning 
Grethe Thomas, TrygFonden 
Helle Klingenberg Iversen, Dansk Stroke Selskab 
Jens Rosenberg, styregruppeformand, ALS  
Johan Valentier Jokinen, SATS 
Kasper Karmark Iversen, Dansk Cardiologisk Selskab 

Lars Bredevang Andersen, Præhospitalt Center, Region 
Sjælland 
Laura Brandt Larsen, DRGs sekretariat 
Mads Damkjær, Dansk Pædiatrisk Selskab 
Mads Emil Bruusgaard-Mouritsen, Dansk Selskab for 
Akutmedicin 
Martin Grum-Nymann, Sundhedsplanlægning, Region Syd 
Mette Sejer Sørensen¸ Røde Kors 
Naja Fleckner, DRGs sekretariat 
Niklas Breindahl, styregruppeformand, PBLS  
Palle Juelsgaard, Præhospitalet, Region Midtjylland  
Rikke Primdahl, Hjerteforeningen 
Sebastian Wiberg, styregruppeformand, Førstehjælp 
Sofie Friedrich, SATS 
Stine Strandkjær, DRGs sekretariat 
Teis Krag, Falck Danmark  
Thomas Egesborg Pedersen, Dansk Folkehjælp 
Thomas Tursø-Finnich, Førstehjælp For Folkeskoler

 

 
Ad. a: Valg af dirigent  
Formand for Dansk Råd for Genoplivning, Kasper Karmark Iversen, bød velkommen til generalforsamlingen. 
Asger Granfeldt blev foreslået til dirigent og modtog valget. 
 
Ad. b: Godkendelse af generalforsamlingen 
Asger Granfeldt konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt med en måneds varsel, og at 
generalforsamlingen var beslutningsdygtig, idet 18 ud af rådets 24 medlemsorganisationer var til stede.  
  
c. Formandens beretning  
Kasper Karmark Iversen fremlagde formandens beretning, der var tilsendt alle rådsmedlemmer forud for 
generalforsamlingen. Kasper Karmark Iversen afsluttede formandens beretning med at takke alle 
medlemsorganisationer for deres store engagement i DRGs arbejde. Formandens beretning blev herefter 
tiltrådt og godkendt.  
 
Herefter gav Kasper Karmark Iversen ordet til Stine Strandkjær, der gennemgik de vigtigste resultater i DRG 
fra 2021 samt berettede om kommende aktiviteter i 2022: 

 Hjertestarterdagen 2021 havde haft 55 fysiske arrangementer i hele landet med ca. 9.500 
besøgende. Derudover var der igangsat en PR-indsats relateret til Hjertestarterdagen og 
årsrapporten fra Dansk Hjertestop Register, som fik 360 omtaler bl.a. i Go’ Morgen Danmark, TV2 
Nyhederne og DR Nyheder.  
 

 I 2021 bevilligede TrygFonden støtte til projektet Hjertesikker Zone, som er et samarbejde mellem 
DRG, TrygFonden, Hjerteforeningen, Brancheforening for Hjertestartere og de præhospitale 
organisationer. Målet er at etablere 50 hjertesikre zoner på tre år i hele landet. Organisationer, 
virksomheder, foreninger m.fl. vil kunne ansøge om at blive Hjertesikker Zone ud fra en tjekliste med 
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krav, som bl.a. handler om vedligeholdelse af hjertestartere, adgang og skiltning til hjertestartere 
samt uddannelse i hjertelungeredning. Projektet lanceres efter sommerferien 2022.  

 
 Stroke Academy blev afholdt for første gang i 2021. Konferencen samler de præhospitale 

organisationer, de lægefaglige neurologiske selskaber, Dansk Apopleksiregister, patientforeninger og 
ambulanceoperatører. Formålet er at vidensdele og udvikle initiativer inden for præhospital 
behandling af stroke i Danmark. Det næste Stroke Academy afholdes i Århus 25. april 2022. 
 

 Red Hjernen-kampagnen boostes to gange årligt på sociale medier. I uge 39-40, 2021 var der 3.690.00 
visninger af kampagnen, heraf 1.273.000 unikke visninger. Kampagnen boostes igen i forbindelse 
med Hjerneugen i uge 11. Den efterfølgende måling af kampagnen i 2021 viste, at 42 % af danskerne 
ved, hvad et stroke er. 
 

 Nye kampagnefilm vedrørende stroke lanceres i uge 11 som en forlængelse af Red Hjernen-
kampagnen. Symptomfortællingerne er tre film med mennesker, der har været ramt af et stroke og 
deres pårørende, som fortæller deres oplevelse. 
 

 Herudover er der en lang række øvrige aktiviteter i DRG, blandt andet Giv Liv-kurser med 
Hjerteforeningen, administration af ERC-kurser og et nyt samarbejde med Dansk Svømmeunion.  

 
d. Beretning fra rådets nedsatte styregrupper  
Årsberetninger 2021 fra styregrupperne for ALS/ILS/EPILS/GIC-kurserne, ETC-kurserne, ILS-kurserne, HLR-
AED-kurserne, PBLS-kurserne, styregruppen for førstehjælp samt styregruppen for Red Hjernen var blevet 
tilsendt skriftligt til rådets medlemmer forud for generalforsamlingen.  
 
Årsberetninger fra styregrupperne blev godkendt. 
 
e. Indkomne forslag, herunder optagelse/udmeldelse af organisationer  
Thomas Egesborg Pedersen fra Dansk Folkehjælp præsenterede sit forslag til vedtægtsændring, som i 
essensen handlede om at formand, næstformand og bestyrelsesmedlemmer kunne genvælges.  
 
Kasper Karmark Iversen præsenterede et alternativt forslag fra bestyrelsen, der ønskede at medtage Dansk 
Folkehjælps forslag, dog med den tilføjelse, at formand, næstformand og bestyrelsesmedlemmer kan 
genvælges maksimalt én gang. Herudover havde bestyrelsen fremsendt forslag til vedtægtsændringer, som 
indeholdt forslag om, at antallet af bestyrelsesmedlemmer øges, således at bestyrelsen kan bestå af op til 
seks medlemmer med stemmeret samt øvrige sproglige rettelser samt præciseringer.  
 
Vedtægtsændringerne, der var sendt forud for generalforsamlingen, blev gennemgået og med 14 stemmer 
for, blev det vedtaget, at vedtægterne skal ændres. Herefter blev der stemte 13 stemmer for bestyrelsens 
forslag til vedtægtsændringer, herunder at formand, næstformand og bestyrelsesmedlemmer kan genvælges 
maksimalt én gang. De opdaterede vedtægter er vedlagt referatet.  
 
Asger Granfeldt orienterede om, at bestyrelsen siden sidste generalforsamling har modtaget to udmeldinger 
fra henholdsvis Hovedstadens Beredskab og Dansk Sygeplejeråd.  
 
f. Revideret regnskab, budget og kontingent  
Stine Strandkjær gennemgik regnskabet for 2021 på hjertestopområdet og strokeområdet og herefter det 
forelagte budget inden for begge områder for 2022. Den positive balance på genoplivningsområdet afsættes 
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til drift af sekretariatet samt genoplivningsområdet efter TrygFondens bevilling til kapacitetsopbygning af 
sekretariatet udløber i 2023.  
 
Revisionen af DRG’s regnskab er foretaget af Revi Group og er vedlagt som et udkast. Årets resultat er 
1.889.993 kr. Der var budgetteret med et resultat på -351.000 kr. Den positive balance på 
genoplivningsområdet afsættes til drift af sekretariatet samt genoplivningsområdet, når TrygFondens 
bevilling til kapacitetsopbygning af sekretariatet udløber i 2023.  
 
Generalforsamlingen godkendte regnskabet og budgettet. Der var et enkelt forbehold for, om godkendelsen 
af ERC-årsregnskabet og ETC-årsregnskabet kunne medføre ændringer i DRGs regnskab. Det har dog ikke 
været tilfældet, og det endelige godkendte årsregnskab er vedlagt referatet.  
 
g. Valg af formand, næstformand og bestyrelsesmedlemmer  
Bestyrelsen indstillede, at næstformand Christina Kruuse blev valgt som tiltrædende formand, at Christian 
Hassager blev valgt som bestyrelsesmedlem, og at Teis Krag blev genvalgt som bestyrelsesmedlem. 
Herudover var der en ledig plads i bestyrelsen, som Sebastian Wiberg stillede op til. Alle blev valgt på 
generalforsamlingen.    
 
Sammensætningen af DRGs bestyrelse ser dermed således ud fra 2022:  

 Formand Kasper Karmark Iversen (valgt til 2024)  
 Tiltrædende formand og næstformand Christina Rostrup Kruuse (valgt til 2026)  
 Bestyrelsesmedlem Christian Hassager (valgt til 2024) 
 Bestyrelsesmedlem Palle Juelsgaard (valgt til 2023)  
 Bestyrelsesmedlem Sebastian Wiberg (valgt til 2024)  
 Bestyrelsesmedlem Teis Krag (valgt til 2024)  
 Repræsentant Jens Roland Hansen (valgt til 2023)  
 Repræsentant Grethe Thomas (valgt til 2023)  
 Repræsentant Freddy Lippert (valgt til 2023)  

 
h. Udpegning af repræsentanter for DRG i internationale og nationale organisationer indenfor DRGs virke  
Kasper Karmark Iversen gennemgik DRGs nuværende repræsentanter, som alle ønskede at fortsætte: 
 Freddy Lippert – Global Resuscitation Alliance (GRA), Resuscitation Academy 
 Christian Hassager – Dansk Hjertestopregister 
 Stine Strandkjær – Sundhedsstyrelsens arbejdsgruppe for hjertestartere 
 Stine Strandkjær – Brancheforening for Hjertestartere 
 
Repræsentanterne blev godkendt af generalforsamlingen. 
 
Ad. i: Eventuelt 
Grethe Thomas fra TrygFonden fortalte, at DRG havde indsendt en ansøgning om at fortsætte samarbejdet 
om stroke, og at denne er under behandling.  
 
Jens Rosenberg orienterede om, at Kasper Kyng fra styregruppen for EPALS kurser arbejder på at få NLS 
(Newborn Life Support) kurset til Denmark.  
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Kasper Iversen afsluttede generalforsamlingen og takkede medlemmerne for det store fremmøde og 
engagement i DRG. 

Dato: 30.03.22 

___________________________ 
Naja Glavind Fleckner  
Referent  

Dato: 30.03.22 

___________________________ 
Kasper Karmark Iversen  
Formand 

Dato: 30.03.22 

___________________________ 
Asger Granfeldt 
Dirigent 




