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Notat
Scenarier for videreførelse af initiativ om udkald af
førstehjælpere ved hjertestop
Der ses efter udløb af projektperioden i Danmark Redder Liv ultimo august tre hovedscenarier:
1. Ophør af udkald af førstehjælpere til hjertestop
2. Videreførelse af Danmark Redder Liv evt. med justeringer
3. Tilslutning til hjerteløberprojektet i stedet for Danmark Redder Liv
1. Ophør af udkald af førstehjælpere til hjertestop
Region Syddanmark kan vælge fra og med 1. september 2019 at nedlægge udkald af førstehjælpere
til hjertestop i Region Syddanmark bortset fra de områder, der er dækket af akuthjælperordninger.
Da det der har størst betydning for overlevelsen ved hjertestop er hurtig iværksættelse af
hjertelungeredning/hjertemassage og hurtig ibrugtagning af hjertestarter, vil det være et tilbageskridt i
hjertestopindsatsen, hvis regionen ophører med at anvende frivillige til hurtig indsats ved hjertestop.
2. Videreførelse af Danmark Redder Liv evt. med justeringer
Region Syddanmark kan fortsætte Danmark Redder Liv uændret i forhold til projektperioden.
Kontrakten med FirstAED om udkaldssystem løber indtil medio 2020 og Dansk Folkehjælp er
interesseret i at fortsætte samarbejdet med Region Syddanmark.
Der skal forhandles med Dansk Folkehjælp om betingelserne for fortsættelse af Danmark Redder Liv,
herunder om der skal ske mindre justeringer.
Overvejelser vedr. justeringer
Det er et krav for at blive førstehjælper, at man minimum har gennemført et 4 timers kursus i
førstehjælp, og at man vedligeholder uddannelsen minimum hvert andet år. Det vil lette bl.a. kravene
til førstehjælperne og administrationen, hvis deltagerne i Danmark Redder Liv underskriver en tro og
love erklæring om at kompetencerne vedligeholdes efter den obligatoriske indledende 4-timers
uddannelse er foretaget.
Det er et krav for at blive førstehjælper, at man har en ren børneattesten og at denne fornys hvert år.
Der er i fem tilfælde i Danmark Redder Liv afvist førstehjælpere fordi politiet har haft anmærkninger i
børneattesterne. Hvis der alene stilles krav om børneattest én gang (ved tilmelding) vil det gøre det
mindre kompliceret og tidskrævende at forblive som førstehjælper.
Der har været fremsat ønske fra nogle førstehjælpere, der har forbrugt deres udsendte startpakke
med førstehjælpsudstyr om at kunne få suppleret udstyr op af regionen. Dansk Folkehjælp kan
eventuelt lave en netbutik, hvor førstehjælpere kan købe startudstyr/erstatte forbrugt udstyr. Dette som
alternativ til at tilbyde dette uden beregning.
Der er i projektperioden fremkommet forskellige ønsker til udvikling af app’en, så den bliver mere
brugervenlig. Udviklingsønsker samt behov for løbende tilpasninger begrundet i teknologiske
ændringer forventes at fortsætte omend i mindre skala end i opstartsfasen. Hertil kan der evt. afsættes
en udviklingspulje.
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3. Tilslutning til hjerteløberprojektet i stedet for Danmark Redder Liv
Trygfonden ønsker deres Hjerteløberprojekt udbredt til hele Danmark og derfor er Region Syddanmark
velkommen til at indgå i projektet. Grundlæggende er Danmark Redder Liv og Hjerteløberprojektet det
samme: udkald af frivillige førstehjælpere via app på mobiltelefonen og brug af offentlig tilgængelige
hjertestartere.
Der er en række ligheder og forskelle mellem Danmark Redder Liv og Hjerteløberprojektet, som er
opgjort nedenfor.
Hvordan foregår
udkald af
førstehjælpere til
hjertestop

Antal førstehjælpere

Tilmeldingsprocedure

Krav for at blive
førstehjælper

Udstyr
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Danmark Redder Liv
Via app på mobiltelefon leveret af
FirstAED.

Hjerteløber
Via app på mobiltelefon leveret af
Trygfonden.

Der udkaldes tre førstehjælpere. Den
første sendes for at hente den
hjertestarter, der er nærmest
hjertestoppet. De to andre sendes til
hændelsesstedet.
Der var primo april 2019 registreret
2.061 frivillige førstehjælpere i
Danmark Redder Liv i Region
Syddanmark. Der var registreret i alt
3.638 førstehjælpere i Danmark
Redder Liv.

Der udkaldes 20 hjerteløbere. De
10 sendes efter nærmeste
hjertestarter, hvis der er 10
hjertestartere nær hjertestoppet. De
10 andre sendes til hjertestoppet.
Der var primo april 2019 registreret
2.504 frivillige førstehjælpere i
hjerteløberprojekt i Region
Syddanmark (bliver ikke udkaldt i
Region Syddanmark). Der var
registreret i alt 42.285
førstehjælpere i
hjerteløberprojektet.
Via app på få minutter.

Via hjemmeside. Der kræves
godkendelse af uddannelse og
indhentelse af børneattest og tager
typisk 2 – 3 uger før uddannelse er
godkendt og børneattest er blevet
indhentet.
Minimum kursus hvert andet år
”Førstehjælp ved Hjertestop” på 4
timer eller en beskæftigelse som
brandmand, sygeplejerske, reddere
mv., hvor der er årlig
repetitionsundervisning i
hjertelungeredning og brug af
hjertestarter.
Børneattest uden anmærkninger
hvert år.
Når man bliver førstehjælper får man
sendt førstehjælpsvest og startkit
indeholdende:
· lifekey (engangsmaske)
· saks (til at klippe tøjet op,
hvis nødvendigt)
· 2 sæt engangshandsker
· Folietæppe (alutæppe)
· Lille håndklæde (til at tørre
brystet af med, hvis det er

Ikke uddannelseskrav. Opfordring til
at tage uddannelse i
hjertelungeredning. Undersøgelse
viser, at 98 % af hjerteløberne har
gennemført et kursus i
hjertelungeredning på et tidspunkt.
Der indhentes ikke børneattest.
Der udleveres ikke vest eller udstyr

Samspil med
førstehjælpere
Økonomi

Opfølgning hvis
førstehjælperen er
blevet meget psykisk
påvirket
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Danmark Redder Liv
fugtigt)
Førstehjælpere får ikke suppleret
forbrugt udstyr op af Danmark
Redder Liv
Nyhedsbreve
Lokalgrupper
Betaling til Dansk Folkehjælp for
varetagelse af administration af
frivillige førstehjælpere og FirstAED
for systemtilretninger og nye
førstehjælpere.
Region Syddanmark forventer i den
20 måneder lange projektperiode
frem til ultimo august 2019 at bruge
1.055.000kr. på Danmark Redder Liv
ekskl. egen arbejdskraft.
Region Syddanmark regner med i
projektperioden at betale 510.000 kr.
til Dansk Folkehjælp for
administration af ordningen. Det
resterende beløb er hovedsagelig
betaling til FirstAED for:
· Udvikling/tilpasning af app
· Servicetimer
· Betaling for nye brugere på
app. Region Syddanmark
betaler 100 kr. til FirstAED
for hver ny bruger
Ja gennem Falck Healthcare.

Hjerteløber

Nyhedsbreve
Facebookgruppe
Trygfonden sørger gratis for
administration af frivillige
førstehjælpere. Trygfonden betaler
for tilkobling til regionens
kontrolrumssystem,
systemtilretninger. Regionen betaler
ikke for nye frivillige førstehjælpere.

Ja gennem medarbejder på AMK
Vagtcentralen.

