Informaonsa en om Danmark Redder Liv.
DANMARK REDDER LIV er et iniav mellem Region Syddanmark, Region Sjælland, og Dansk Folkehjælp,
som går ud på at skabe tryghed i netop jeres nærmiljø. Ganske almindelige borgere kan blive frivillige
førstehjælpere i DANMARK REDDER LIV og herigennem blive lkaldt via en smartphone app af regionens
alarmcentral ved hjertestop – vi er allerede over 4.000 frivillige som har sagt ja l at være med i DANMARK
REDDER LIV. Det eneste det kræver af lægfolk er et førstehjælpskursus fra Dansk Førstehjælpsråd på
minimum 4 mer. Mangler I et førstehjælpskursus, så kan vi også hjælpe med det.
Får en af jeres medlemmer eller frivillige, en genbo eller kollega hjertestop, så vil I gennem DANMARK
REDDER LIV, kunne blive lkaldt via en app inden for få sekunder og dermed være med l at redde liv.
Tiden er nemlig en afgørende faktor her.
Hvornår og hvor t står I l rådighed?
I kan frit melde jer ud og ind af app’en og bestemmer derfor helt selv, hvornår og hvor t I vil stå l
rådighed.
Hvor t kan I blive kaldt ud?
Formentlig ikke ret t. I Region Sjælland er der i øjeblikket omkring 800 udkald pr. år og i Region
Syddanmark omkring 1.200 udkald pr. år.
Hvordan foregår udkaldet?
Ved hjertestop udsender vagtcentralen i regionen en alarm l de ni nærmeste førstehjælpere. De tre
første, som accepterer udkaldet får ldelt en rolle. En førstehjælper sendes af sted l hændelsesstedet for
at yde hjertelungeredning, en sendes l nærmest lgængelige hjertestarter, og den sidste sendes også l
hændelsesstedet for at vise vej og/eller hjælpe med hjertelungeredning. Der vil ALTID blive sendt en
ambulance også, men den første livreddende førstehjælp givet inden for 5-6 minu3er er livsvigg.
Hvad kaldes I ud l?
I vil kun blive kaldt ud l hjertestop og hjertestop lignende lfælde. Der vil altså ikke være tale om
færdselsuheld, ulykker m.m.
Klynger
I DANMARK REDDER LIV opfordrer vi l at I opre3er en klynge / netværk for de førstehjælpere, som er i
jeres område, således at man kan stø3e hinanden, udveksle erfaringer, hverve nye førstehjælpere m.m.
Som lokal forening kan I vælge selv at stå for netværket eller måske hjælpe en af jeres medlemmer eller
frivillige l at få et sådant netværk i gang.
Informaonsa en
Hvis I gerne vil høre mere om DANMARK REDDER LIV så kommer vi meget gerne ud l jer og fortæller om
projektet. Det er så det Beboerforeningen og Eskebjerg Forsamlingshus er gået sammen om at arrangere.
Førstehjælpskursus
Som nævnt i starten af mailen har vi mulighed for at hjælpe med et 4 mers førstehjælpskursus, hvis I kan
samle minimum 12 personer, som vil være frivillige førstehjælper i DANMARK REDDER LIV. Kurset a7oldes
hos jer på en dato og dspunkt som må3e passe jer bedst. Da vi kun har et vist antal kurser, gælder ”første
l mølle” princippet.

Mødet aoldes i Eskebjerg Forsamlingshus 9. oktober kl. 19.00

