
Førstehjælpsgruppen:  
Deltagere: 
Grethe, Tove, Bodil, Erik, Hanne og Mia 
 
 
 
Efter ønske fra borgere var punktet førstehjælp på dagsordenen i DalmoseGruppen.  
Hvordan sikrer/ passer vi bedst på hinanden?  
 
Flere ting var oppe og vende - og ved et fællesmøde i DalmoseGruppen fortalte Tine Kold om hvad hun har af 
erfaring med hjertestarter/hjerteløbere.  
 
Efterfølgende blev der nedsat en Ad’hoc gruppe.  
 
Denne gruppe har haft møde med Rene Arne Bergmann, funktionsleder, operativ tjeneste, Region Sjælland.  
 
På mødet præsenterede han det præhospitale setup i regionen, men også hvad der er af muligheder i de små 
samfund såsom Dalmose.  
 
På mødet blev vi enige om at afvente en ny app, som er på trapperne og som vil give god mening at bruge i 
Dalmose. 

 

Opdatering april 2019 

Vil du være med til at redde liv? 
  
Redde liv: 70 procent af alle hjertestop sker uden for et hospital og ofte i eget hjem. Det er derfor 
afgørende, at man får hurtigt hjælp, hvis man skal overleve et hjertestop. Derfor har Region 
Syddanmark, Region Sjælland, FirstAED og Dansk Folkehjælp med støtte fra Østifterne startet et 
samarbejde om førstehjælpsprojektet DANMARK REDDER LIV. 
  
DANMARK REDDER LIV har til formål at få flere danskere til til at yde livreddende førstehjælp ved 
hjertestop ved at blive udkaldt direkte fra regionens alarmcentral.  
  
Danmark redder liv er kommet godt fra start, og har allerede nu mere end 1.600 frivillige 
førstehjælpere, som kan rykke ud til hjertestop i hele Region Sjælland.  
  
Du kan også blive frivillig førstehjælper. Hvis du har en førstehjælpsfaglig baggrund, har du 
mulighed for at blive knyttet til initiativet med det samme via www.redderliv.dk  
Hvis ikke du har en førstehjælpsfaglig baggrund, så skal du blot have minimum et fire timers 
førstehjælpskursus fra Dansk førstehjælpsråd, som er maksimum to år gammelt. 
  
  
I ad hoc gruppen ”Førstehjælp” under DalmoseGruppen blev der d. 25/11-18 afholdt et 7 timers 
borger 1. hjælpskursus. 
   
På kurset deltog en gruppe borgere, og efterfølgende tilmeldte ca. 5 personer sig som 
førstehjælpere under DANMARK REDDER LIV i Region Sjælland eller Region Syddanmark. 
  
 

http://www.redderliv.dk/


 

 



 


