Bilag. Sammenligning af Danmark Redder Liv med Hjerteløberprojektet
Hvor udkaldes
ordningerne
Antal personer i
ordningen 1.
oktober 2019

Hvor mange
udkaldes?

Hvor mange
reagerer i
gennemsnit?
Velegnethed til
udkald både i by og
på land

Hvordan tilmelder
man sig?
Krav om
uddannelse

Krav om børneattest
Udstyr/Vest

Økonomi

Danmark Redder Liv
Region Syddanmark
Region Sjælland
2.653 i Region Syddanmark
1.905 i Region Sjælland
I alt 4.558

OBS:
Førstehjælpere kan kun udkaldes i
Syd og Sjælland
Tre førstehjælpere:
den første sendes til hjertestarter og
de to andre sendes til hjertestoppet.
I gennemsnit siger
1,6 personer ja til at løbe
APPen er oprindeling udviklet til et
landområde (Langeland), men kan
anvendes både i land og by (hele
Region Syddanmark og hele Region
Sjælland).
Via hjemmeside. Det tager typisk 2 –
3 uger før uddannelse er godkendt
og børneattest er blevet indhentet.
Krav om dokumentation for
førstehjælperkursus på 4 timer og
opdateringskursus hvert 2. år
Ikke krav, hvis du er brandmand,
sygeplejerske, reddere mv.
OBS:
Dansk Folkehjælp kan i begrænset
omfang tilbyde gratis kurser
Indhentet børneattest skal være
uden anmærkninger
Førstehjælpsvest og startkit sendes.

Region Syddanmark har haft en
udgift på ca. 1,1 mio. kr. til Danmark
redder liv i projektperioden på 20
måneder. Den ene halvdel af
udgifterne er gået til Dansk
Folkehjælp for administration,
forsikring og defusing mens den
anden halvdel hovedsagelig er
betaling til FirstAED for IT-udgifter.
Ved forlængelse af projektet
vurderes udgifter til administration
ved Dansk Folkehjælp, ”gebyr” til

Hjerteløberprojektet
Region Hovedstaden
Region Midtjylland
31.518 i Region Hovedstaden
16.835 i Region Midtjylland
5.149 i Region Syddanmark
4.787 i Region Sjælland
2.684 i Region Nordjylland
I alt 60.973
OBS:
Hjerteløbere i Syd, Sjælland og Nord
kan kun udkaldes, når de befinder sig
geografisk i Hovedstaden eller Midt
20 hjerteløbere:
de 15 sendes til hjertestarter og
de 5 sendes til hjertestoppet.
Ca. 50 % (10 personer) ser udkald
heraf siger ca. 50 % (5 personer) ja til
at løbe.
APPen er oprindeligt udviklet til et
byområde (Stockholm), men kan
anvendes både i land og by (hele
Region Hovedstaden og hele Region
Midtjylland).
Via app på få minutter.

Ikke krav - opfordring om uddannelse
98 % har kursus i hjertelungeredning
44 % indenfor det seneste år før
tilmelding til hjerteløberprojektet.

Ingen krav om børneattest.
Der udleveres ikke vest eller udstyr
Regionerne er velkomne til selv at
sende vest
Trygfonden sørger gratis for
administration. Trygfonden betaler for
tilkobling til regionens
kontrolrumssystem og
systemtilretninger. Regionen betaler
ikke for nye frivillige førstehjælpere.
OBS:
Det kan være Trygfonden trækker sig
helt eller delvist fra finansieringen på
et tidspunkt, og finansieringen af
hjerteløberprojektet vil blive overladt til
de deltagende regioner.

Defusing og
debriefing.
Fastholdelse

Danmark Redder Liv
FirstAED for hvert ny bruger og
tekniske tilpasninger at være ca. 1.
mio. kr. årligt.

Hjerteløberprojektet

Ja gennem Falck Healthcare, som
Dansk Folkehjælp har aftale med.
Informationsbreve.
Mulighed for deltagelse i lokal
klynge, hvis der er oprettet en sådan
i lokalområdet.

De deltagende regioner står for det.
Informationsbreve.
Mulighed for at komme med i intern
facebookgruppe
Der har været mulighed for deltagelse
i forskellige arrangementer: Royal Run
og Tivoli.

