
1 
 

Ekspertgruppemøde 25. januar 2023 
Henrik Dam Auditoriet, Københavns Universitet  

Blegdamsvej 3B, 2200 København N 

 

Dansk Råd for Genoplivnings ekspertgruppe er stiftet i 2021 som Rådets videnskabelige 
og faglige rådgivningsgruppe ved afklaring af spørgsmål inden for genoplivning, 
førstehjælp og stroke. Ekspertgruppen mødes årligt. Til mødet 2023 er fokus på seneste 
nyt fra hver eksperts fagområde. 

 

Program 

Velkomst 

15.00 - 15.05 Velkomst  
ved Stine Strandkjær, sekretariatschef for Dansk Råd for 
Genoplivning 

1. runde 

15.05 - 15.20  Fokus på uddannelse i 2023 

Oplæg ved Anne Lippert, Læge og ekstern konsulent  

Oplægget tager udgangspunkt i det stigende fokus, som uddannelse 
har fået de senere år. Hvad ved vi evidensbaseret? Hvad gør vi så i 
ERC regi og i Danmark? Hvor kommer vi til at bevæge os hen – rent 
uddannelsesmæssigt? 
 

15.20 - 15.35 ECPR 

Oplæg ved Asger Granfeldt, Ph.d, dr. med., Intensiv, Aarhus 
Universitetshospital 

Mekanisk kredsløbsstøtte til patienter med hjertestop har været 
brugt gennem mange år. Randomiserede studier er nu publiceret, 
hvilket giver en større indsigt i effekten af mekanisk kredsløbsstøtte 
til patienter med hjertestop.  
 

15.35 - 15.50 Volunteer Responder Programmer 

Oplæg ved Carolina Malta Hansen, Læge, Ph.d, post.doc., Region 
Hovedstadens Akutberedskab og Herlev Gentofte Hospital 

Oplægget vil omhandle volunteer responder programmer med fokus 
på Danmark. 
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15.50 - 16.05 Brug af hjertestartere, hjertestop og genoplivning 

Oplæg ved Fredrik Folke, Overlæge, Ph.d., klinisk professor ved 
Københavns Universitet, Region Hovedstadens Akutberedskabet 
og Herlev Gentofte Hospital 

16.05 - 16.20 Akut revaskulariserende behandling til iskæmisk stroke – nyt 
præparat – ny evidens for behandling af a.basilaris okklusion 

Oplæg ved Karen Ægidius, Overlæge, Ph.d., Odense 
Universitetshospital 

Oplægget vil handle om de studier der er udført på tenekteplase vs. 
alteplase som trombolytikum på akut iskæmisk stroke. Kommer vi til 
skifte til tenekteplase? Desuden præsenteres den evidens, der 
endelig foreligger − ikke bare på EVT til MCA-strokes, men også til 
a.basilaris-okklusion.  
 

16.20 - 16.40 Pause 

2. runde 

16.40 - 16.55 Outcomes efter hjertestop - har vi nået toppen?  

Oplæg ved Lars Wiuff Andersen, Læge og lektor, Aarhus 
Universitetshospital 

Oplægget vil handle om outcomes efter hjertestop i DK og udlandet 
og fokusere på, at vi ikke har set en stigning de seneste år. Derudover 
vil der kort nævnes nye forsøgsdesign.  
 

16.55 - 17.10 Hvis ikke man ved, hvad man skal og må og ikke må – går det galt 

Oplæg ved Ove Gaardboe, overlæge og ekstern konsulent, Dansk 
Selskab for Patientsikkerhed 

Oplægget vil ultrakort redegøre for juraen omkring fravalg af 
behandling = dét alle sundhedsfaglige bør vide. 
 

17.10 - 17.25 Nyt indenfor BLS 

Oplæg ved Jens Roland, Formand for DRG’s styregruppe for HLR-
AED kurser i Danmark 

Oplægget vil omhandle styregruppens igangværende arbejde med 
de kommende nationale obligatoriske opdateringsseancer, som jf. 
ERC skal gennemføres fra 2023/2024. 
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17.25 - 17.40 Opdatering på nye emner og evidens på førstehjælpsområdet 

Oplæg ved Theo Walther Jensen, Læge og forsker, Region 
Hovedstadens Akutberedskab og Præhospitalt Center, Region 
Sjælland  

Nye førstehjælps, evidens og anbefalinger gennemgås. Derudover 
gives kort overblik over nye, der omhandler de eksisterende 
anbefalinger på førstehjælpsområdet.  

17.40 - 17.55 Hjertestop uden for hospital: Defibrilleringsstrategier ved 
refraktær ventrikelflimren 

Oplæg ved Jens Rosenberg, Overlæge, Ph.d., Amager Hvidovre 
Hospital, Medicinsk afd. i Glostrup 

Hvis der er defibrilleret 3 gange, forekommer overlevelse til 
udskrivelse hyppigere ved ændring af defibrillerings-vektor eller 
dobbelt-defibrillering sammenlignet med yderligere konventionel 
defibrillering.  
 

17.55 - 18.10 In-hospital behandling af genoplivede OHCA 

Oplæg ved Christian Hassager, Professor Rigshospitalet 

Oplægget handler om, hvad der skal ske med de genoplivede på 
hospitalet på intensivafdelingen. 

 

Afslutning 

18.10 - 18.15 

 

Afslutning 
ved Kasper Karmark Iversen, Formand for Dansk Råd for 
Genoplivning, professor og læge 
 

 


