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Notat 

Opdateret koncept for frivillige vedr. hjertestop 

Forligspartierne bag Budget 2018 ønskede, at konceptet for frivillige ordninger på det præhospitale 
område blev opdateret. Ønsket tog udgangspunkt i et mindreforbrug på cirka 0,65 mio. kr., som var 
afsat til at understøtte og udvikle arbejdet med 112-akuthjælperordningerne. Budgettet for 112-akut-
hjælpere er på 1,1 mio. kr. i 2018. 

På den baggrund har Akut- og Praksisudvalget i foråret 2018 drøftet udviklingsperspektiverne på om-
rådet. Administrationen har i den forbindelse præsenteret udvalget for forskellige udviklingsscenarier. 
På møde i udvalget den 24. maj 2018 drøftedes en række konkrete indstillinger fra Administrationen. I 
den forbindelse besluttede udvalget følgende: 

 At der allokeres midler svarende til ca. 425.000 kr. til en frivilligkoordinator (dvs. 0,75 stilling, 
der skal supplere den nuværende "kvarte" medarbejder) 

 At der udbydes 1 eller 2 112-akuthjælperordninger gennem et øget opsøgende arbejde fra 
DPV ift. særligt sårbare områder 

 At SMS-hjertestopordningen overgår til den tekniske platform, som hjerteløber-app´en tilby-
der, men at man i videst mulige omfang fastholder kvaliteterne fra nuværende SMS-hjertes-
topordning. 

Dette notat indeholder administrationens anbefalinger med henblik på en realisering af udvalgets be-
slutning. 
 

Frivillig koordinator - baggrund 
Akut- og praksisudvalget har imødekommet ansættelsen af en frivilligkoordinator indenfor en økono-
misk ramme på 425.000. Baggrunden herfor er et grundlæggende behov for at komme frivilligheden i 
møde med overskud og parathed. De frivillige er meget dedikerede og genererer et naturligt behov for 
svar på store som små faglige og praktiske spørgsmål.  

Uddannelse, vedligeholdelse og daglig drift af 112 akuthjælperne er en ressourcekrævende opgave, 
der med årene er blevet tungere i takt med, at der er etableret flere ordninger. Understøttelsen af 
SMS-hjertestops ordningerne er tilsvarende tidskrævende opgave grundet infomøder, oprettelse i div. 
systemer samt efterfølgende spørgsmål vedr. udkald.  

Tilknytningen af yderligere 40 frivillige i 2 nye akuthjælperordninger samt en forventet fortsat tilstrøm-
ning af SMS hjertestopordninger gør det ikke realistisk at understøtte den frivillige indsats tilfredsstil-
lende.  

De aktuelle ressourcer i DPV øremærket arbejdet med de frivillige er derfor ikke tilstrækkelige. Områ-
det er oprindeligt alene dækket ind med 25 % af en medarbejders arbejdstid. Ressourcerne til rådig-
hed har i en længere periode langt fra kunne følge med efterspørgslen fra de frivillige -.  
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1-2 nye 112-akuthjælperordninger 

Akut- og Praksisudvalget ønsker etableret yderligere 1-2 akuthjælperordninger i Region Nordjylland. 
Aktuelt er der 10 1-1-2 akuthjælperordninger der udgøres af ca. 200 frivillige. 1-1-2 akuthjælpere er 
en ordning med frivillige, der er uddannet af Den Præhospitale Virksomhed til at varetage akut op-
stået sygdom, hjertestop og småskader. 1-1-2 akuthjælperne aktiveres via en SMS og fungerer på en 
delegation fra den præhospitale lægelige chef. Kravene til en 1-1-2 akuthjælper er, at man er over 
18 år og kan fremvise en ren straffeattest. Desuden er det nødvendigt at være fysisk og psy-
kisk robust og være i stand til at håndtere følelsesmæssige vanskelige situationer. 

Ordningen ses som et supplement til ambulancetjenesten og øvrige præhospitale enheder i Region 
Nordjylland, hvorfor ordningen kan indføres i geografiske områder, hvor infrastrukturen blandt andet 
besværliggør hurtig fremkørsel for ambulancer og øvrige præhospitale enheder. 

Den Præhospitale Virksomhed har tidligere udarbejdet kriterier og forudsætninger der skal være til-
stede forud for etableringen af en 112-akuthjælperordning. Kriterierne er vejledende og skal bruges 
som beslutningsstøtte i forbindelse med lokalisering af relevante geografier. Kriterier og efterfølgende 
analyse vil skulle suppleres med konkret beredskabsmæssig vurdering. I forhold til tidligere er der 
analyseret på sogneniveau. Kriterierne er: 

 En generel gennemsnitlig responstid på 11 minutter eller derover for 1. vogn på stedet opgjort 
over en periode på 1 år samt,  

 En aktivitet på mere end 40 opgaver opgjort over en periode på 1 år. Aktivitetsniveauet er et 
udtryk for den samlede aktivitet af akutte opgaver i det pågældende sogn, men ikke et udtryk 
for antallet af opgaver, 1-1-2 akuthjælperne bliver kaldt ud til. Af de 40 opgaver indgår ligele-
des eksempelvis trafikuheld, som 1-1-2 akuthjælperne ikke kaldes ud til. Erfaringen er fra de 
nuværende ordninger, at såfremt 1-1-2 akuthjælperne ikke bliver kaldt ud i et tilstrækkeligt 
omfang vil akuthjælpere i den pågældende ordning framelde sig og dermed kan antallet af 1-
1-2 akuthjælpere blive for lavt til, at der er nogen der kan reagere på opgaverne. Endvidere er 
det nødvendigt med et vist antal opgaver pr. år således 1-1-2 akuthjælperne får benyttet de-
res tillærte kompetencer og derved har den nødvendige faglige ballast til at varetage opga-
ven. 

 Der skal være en interesseret borgerforening eller lignende, som kan mønstre ca. 15-25 frivil-
lige, der accepterer de samlede præmisser og vilkår for ordningen, herunder uddannelse og 
vedligehold af kompetencer mv. Jf. kriterium 2 er det nødvendigt med et vist antal frivillige for 
at sikre, der er nogen, der har mulighed for at reagere på opgaverne.  

Den Præhospitale Virksomhed har udarbejdet en aktuel analyse (Tabel 1), der viser hvilke nye geo-
grafier i Region Nordjylland, der aktuelt ligger indenfor de ovenstående kriterier. Data er baseret på 
analyse af aktiviteten i perioden juli 2017-juli 2018.  

For at sikre præcisionen er der ift. tidligere analyseret på sogneniveau og ikke på postnummer ni-
veau. Årsagen hertil er, at udpegning på postnummerniveau medfører uhensigtsmæssig mange an-
søgninger og henvendelser fra geografier indenfor det enkelte postnummer uagtet, at der i den kon-
krete geografi ikke er en aktivitet og en responstid der retfærdiggør en 112 akuthjælperordning inden-
for de nævnte kriterier. Med en analyse på sogneniveau identificeres relevante geografier mere tyde-
ligt, uafhængigt af postnummer. 

Af tabellen fremgår også hvis der er en fungerende SMS-hjertestopordning i området. 

  



 

 

 

Side 3 af 8 

Tabel 1 Sogne, der opfylder kriterierne:  

Sogne Responstid 1. vogn 
Opga-

ver Responstid Nuværende ordning 

Skørping 00:11:01 115 00:11:01 SMS 

Vester Hassing 00:11:07 86 00:11:57 SMS 

Hals 00:11:09 209 00:16:03 SMS 

Snedsted 00:11:15 64 00:11:38 ingen 

Hirtshals 00:11:17 297 00:11:32 SMS 

Hellevad 00:11:23 40 00:11:23 ingen 

Sønder Kongerslev 00:11:36 56 00:11:54 ingen 

Biersted 00:11:45 63 00:12:04 SMS 

Gedsted 00:11:49 51 00:15:22 SMS 

Storvorde 00:11:50 87 00:12:01 ingen 

Gunderup 00:11:53 40 00:12:02 ingen 

Klitmøller 00:11:59 40 00:12:14 SMS 

Råbjerg 00:12:06 63 00:12:27 ingen 

Ingstrup 00:12:09 48 00:12:17 SMS 

Arden 00:12:13 91 00:12:51 ingen 

Nibe 00:12:22 118 00:12:43 ingen 

Bindslev 00:12:49 70 00:12:51 SMS 

Hansted  00:13:11 113 00:14:22 SMS 

Skæve 00:13:16 62 00:13:51 SMS 

Mårup 00:13:17 42 00:13:31 ingen 

Løkken-Furreby 00:13:19 109 00:13:39 SMS 

Østervrå 00:13:55 70 00:14:08 SMS 

Tversted 00:14:38 49 00:15:00 SMS 
 

Som det fremgår af Tabel 1 er der aktuelt 23 geografier der opfylder kriterierne. Dette medfører behov 
for prioritering inden for de økonomiske rammer der er til rådighed. Der kan indenfor det aktuelle min-
dreforbrug på området anvises finansiering til 2 nye akuthjælperordninger (se Økonomiafsnit neden-
for) 
 

Anbefaling:  

Administrationen anbefaler at Region Nordjylland, med afsæt i de identificerede områder (som tidli-
gere) annoncerer bredt og om muligt helt lokalt med opfordring til at afsende ansøgning til Region 
Nordjylland. Det vil herefter være op til Akut og Praksisudvalget (Regionsrådet), med afsæt i de be-
skrevne kriterier, ansøgningens øvrige indhold samt en konkret beredskabsmæssig rådgivning at 
træffe beslutning om, hvor regionens 2 nye 112-akuthjælperordninger skal etableres.  

Med henblik på at skubbe på den i forvejen positive udvikling i antallet af frivillige der træder til ved 
hjertestop og sygdom vil der i annonceringen også være information om alternativer til 112-akuthjæl-
perordninger, ligesom der vil blive gjort opmærksom på at en etableret SMS-hjertestopordning på en 
lokation, hvor det besluttes at etablere en 112-akuthjælperordning, nødvendigvis vil blive konverteret 
til 112-akuthjælperkonceptet. 
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Valg af koncept for udkald af frivillige til hjertestop 

Akut – og praksisudvalget er i foråret 2018 blevet præsenteret for en række udviklingsscenarier ift ba-
lancen mellem 112- akuthjælperordningen og SMS-hjertestopordningen. Der henvises til notater ud-
arbejdet i forbindelse med udvalgets behandling af emnet hhv. 23. april og 24. maj 2018. 

Med beslutningen om at udvide antallet af 112-akuthjælperordninger marginalt er der sat retning for 
112-akuthjælperordningen. Tilbage står de fremtidige perspektiver for SMS-hjertestopordningen, hvor 
Region Nordjylland oplever stort engagement og efterspørgsel for at indtræde i ordningen. Tilsammen 
er 112-akuthjælperordningen og SMS-hjertestopordningen solide frivillige tilbud, der øger sandsynlig-
heden for, at der er lægfolk tilstede ved hjertestop med henblik på hurtig hjælp inden de professio-
nelle kompetencer er fremme på skadestedet.  

Præsenteret for de forskellige udviklingsscenarier har udvalget ønsket at SMS-hjertestopordningen 
overgår til den tekniske platform, som Trygfondens hjerteløber-app´en tilbyder, men at man i videst 
mulige omfang fastholder kvaliteterne fra nuværende SMS-hjertestopordningen med registrering. 
 
Således anerkendes Trygfonds løsningens tekniske fordele men der er samtidigt bekymring ift. sik-
kerhed og tilsyn med de frivillige, hvorfor elementet med bl.a. straffeattest-registrering i SMS-hjertes-
topordningen ønskes bevaret. 
 
Administrationen har arbejdet videre med udvalgets beslutning og følgende 3 mulige modeller forelig-
ger nu. En vigtig præmis har været at det ikke har vist sig muligt for Region Nordjylland alene at til-
købe Trygfondens tekniske løsning. Denne er udviklet unikt til Trygfonden og Trygfonden ønsker at 
fastholde et samlet koncept med hjerteløbere, tilknyttet App og udkaldsystem. 

Samlet kan der opstilles 3 forskellige modeller: 

 
Model 1: SMS-hjertestop overgår til Trygfondens hjerteløbere 

Anvendelsen af hjertestartere i det offentlige rum ligger på 11 %. Ambitionen med Trygfondens hjerte-
løbere, er at bringe flere hjertestartere ud til borgere med hjertestop og få påbegyndt hurtig hjertelun-
geredning.  
 
En kobling mellem Region Nordjyllands SMS-hjertestopordning og Trygfondens hjerteløbere betyder, 
at uanset hvor man bor i Region Nordjylland vil der være mulighed for, at melde sig som frivillig til 
hjertestop.  
 
Det er ikke muligt for Region Nordjylland, at lave et tilkøb alene af Trygfondens tekniske udkaldssy-
stem hvilket betyder, at de nuværende SMS-hjertestopordninger skal konverteres fuldt ud til hjertelø-
bere via Trygfondens hjerteløberkoncept.  
 
Udkald 
Teknisk aktiverer AMK-vagtcentral i dag de frivillige via et SMS-system. Dette system sender en SMS 
til hele SMS-hjertestopgruppen, hvorfra der ønskes hjælp. Gruppen kan ikke besvare Sms’en, hvorfor 
AMK-vagtcentral ikke ved, om der hjælp på vej fra en frivillig.  
 
Dette SMS-system vil overgå til Trygfondens hjerteløber app, hvormed de frivillige vil få en alarm via 
appen. Teknisk vil Hjerteløber appen give den sundhedsfaglige i AMK-vagtcentral mulighed for at 
følge, hvorvidt der responderes på alarmen, hvor mange frivillige der er på vej og hvornår disse for-
ventes fremme. Ingen af disse elementer er mulige med det nuværende SMS-udkaldssystem. 
 
For den enkelte borger er det simpelt, at registrerer sig som frivillig i Hjerteløber appen. Appen rum-
mer en guide til hjertelungeredning, geografisk kort over nærmeste hjertestartere, testalarm, trykfre-
kvens som hjælp under udførelse af hjertelungeredning, guide til hjertestarter og svar på de hyppigst 
stillede spørgsmål. 
 
Sikkerhed 
Ved tilmelding i appen skal der gives samtykke til, at Trygfonden indsamler og anvender følgende 
data: Navn, mobilnummer, e-mailadresse, fødselsår, køn, erhverv, region, brugernavn, password 
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samt tidspunkt for sidste hjertelungeredning-kursus. Der skal gives tilladelse til, at Hjerteløber appen 
anvender mobilens seneste lokalisationsdata.  
 
Trygfonden anvender ovenstående data til bekræftelse af identitet, generhvervelse af password, stati-
stik, analyse og evaluering af konceptet. Lokalisationsdata anvendes til at udregne, hvorvidt vedkom-
mende er en mulig hjerteløber til et specifikt hjertestop. Kun oplysninger vedr. mobilens seneste loka-
lisation logges og sker der ikke væsentlige ændringer indenfor 72 timer slettes disse oplysninger.  

Det er til enhver tid muligt, at tilbagekalde samtykket og slette sig som hjerteløber. Data vedr. foregå-
ende udkald kan dog ikke slettes. For at framelde sig som hjerteløber, skal man slette appen, hvor-
med ens data også slettes. 

Hvem der har været med til at hjælpe ved et hjertestop logges, hvorved der er mulighed for at finde 
tilbage til den enkelte frivillige, der har været i aktion. I Region Hovedstaden anvender Trygfonden 
disse logningsdata til et forskningsprojekt.  
 
Det er fuldt ud Region Nordjyllands beslutning, hvorvidt alliancen til Trygfondens Hjerteløbere også 
skal inkluderer videregivelse af data til dette forskningsprojekt.  
 
Region Nordjylland vil have adgang til samtlige indsamlede data fra nordjyske borgere tilmeldt appen, 
hvormed det er muligt for Region Nordjylland internt at følge aktivitet, udvikling m.m.  

Trygfonden indsamler ikke straffeattester på hjerteløberne. I og med at seneste lokalisationsdata log-
ges er det Trygfondens erfaring, at det ikke er personer med kriminelle hensigter, der melder sig som 
hjerteløber. Det er endvidere alene de hjerteløbere, der melder tilbage som ”aktiv hjerteløber”, der 
modtager adressen for selve hjertestoppet. Hvis det findes nødvendigt, vil det være muligt for Region 
Nordjylland, at ekskluderer enkeltpersoner i hjerteløber appen. 

Den Præhospitale Virksomhed godkender ikke personer som frivillige, i så fald der er viden om krimi-
nel og belastende baggrund. Tovholderne i de nuværende SMS-hjertestopordninger indhenter straffe-
attester på personer inden de oprettes som frivillige. Dette har vagt en del udfordringer i relation til 
krav om opbevaring af personfølsomme oplysninger, hvorfor tovholderen tjekker straffeattesten, som 
herefter opbevares af den enkelte selv. En straffeattest afspejler blot et billede af enkeltpersoners kri-
minelle fortid, hvorfor attesten på ingen måde en fremtidssikring af enkeltpersoners kriminelle gøren.  

Allierer Region Nordjylland sig med Trygfondens hjerteløbere, vil muligheden for at melde sig som fri-
villig til hjertestop kunne udbredes til hele regionen. De frivillige fra de nuværende ordninger vil selv-
følgelig opfordres til at gentilmelde sig som hjerteløber i appen. Den tilknyttede App opererer ikke på 
afgrænsede geografier, det vil sige hjerteløberen ikke kun modtager alarmer for sit nærområde, men 
for hele regionen. Tilsvarende vil en hjerteløber fra hovedstadsområdet på besøg i Nordjylland også 
blive alarmeret.  

Den Præhospitale Virksomhed vil opfordrer de frivillige fra SMS-hjertestopordningerne i at fastholde 
det nuværende lokale netværk, ligesom der vil opfordres til at fortsætte de lokale uddannelsesaftener 
med hjertelungeredning. Den Præhospitale Virksomhed vil være behjælpelig med at oprette og un-
derstøtte fællesskab i nye områder, hvor frivillige har meldt sig som hjerteløber i appen. Dette bidra-
ger til lokalt fællesskab, hvor der er mulighed for erfaringsudveksling, fælles uddannelse i hjertelunge-
redning m.m. 

Ved Model 1 vil AMK-vagtcentral kunne aktivere følgende:  

 Hjerteløbere til hjertestop via Trygfondens hjerteløber-app 

 1-1-2 akuthjælperne i selekterede distrikter via SMS 

 Regionens hjerteløbere via opringning (personer registreret til at løbe med en specifik hjerte-
starter) 

Valg af model 2 vil forudsætte driftsbidrag til Trygfonden på 270.000 kr. Dette kræver yderligere finan-
siering på området i det, det aktuelle mindreforbruget på området vil blive anvendt til opstart af 2 nye 
112-akuthjælper ordninger og ansættelse af frivillig koordinator. 
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Model 2: Trygfondens hjerteløbere OG SMS-hjertestop kombineres 

For at målrette udbredelse af frivillige til hele Region Nordjylland vil et alternativ at operere både med 
SMS-hjertestopordningen og Trygfondens hjerteløbere samtidigt. 

Dette medfører, at SMS-hjertestopordningerne vil bestå i deres nuværende form med det nuværende 
SMS udkaldssystem. Det svarer til 46 distrikter med ca. 1000 frivillige. Disse forbliver uberørt og der 
åbnes ikke op for yderligere SMS-hjertestopordninger.  
 
Den resterende geografiske del af Region Nordjylland vil fremadrettet blive dækket af frivillige, der er 
koblet op på Trygfondens hjerteløber app. 
 
De frivillige, der indgår i en SMS-hjertestopordningerne, vil også kunne tilmelde sig som hjerteløbere i 
appen og derved blive kaldt til hjertestop udenfor eget SMS-hjertestops distrikt.  

Medio 2019 vil der påbegyndes en proces, hvor hver enkelt SMS-hjertestopordning bliver tilbudt at 
overgå til Trygfondens hjerteløbere. Det besluttes lokalt af de frivillige i hver enkelt SMS-hjertes-
topordningen, hvorvidt den enkelte ordning ønsker at overgå til hjerteløbere og blive udkaldt via ap-
pen. Beslutningen understøttes af en informationsaften for de frivillige SMS-hjertestopordninger, hvor 
de får mulighed for at få information om Trygfondens hjerteløbere samt stille spørgsmål. Er det ikke 
ønsket at overgå fra SMS-hjertestopordning til hjerteløbere forbliver SMS-hjertestopordningen i sin 
oprindelige form. 

Den Præhospitale Virksomhed vil opfordrer de frivillige, uanset ordning og udkaldssystem, i at danne 
lokale netværk, der kan understøtte det at være frivillig. Det nuværende fællesskab i SMS-hjertes-
topordningerne ændres ikke og Den Præhospitale Virksomhed vil være behjælpelig med at oprette og 
understøtte fællesskab i nye områder, hvor frivillige har meldt sig som hjerteløbere i appen. 

Ved Model 2 vil AMK-vagtcentral kunne aktivere følgende:  

 SMS-hjertestop i de etablerede områder via SMS 

 Hjerteløbere til hjertestop via Trygfondens hjerteløber-app 

 1-1-2 akuthjælperne i selekterede distrikter via SMS 

 Regionens hjerteløbere via opringning (personer registreret til at løbe med en specifik hjerte-
starter) 
 

Valg af model 2 vil forudsætte driftsbidrag til Trygfonden på 270.000 kr. Dette kræver yderligere finan-
siering på området i det, det aktuelle mindreforbruget på området vil blive anvendt til opstart af 2 nye 
112-akuthjælper ordninger og ansættelse af frivillig koordinator. 

Model 3: Fortsættelse af SMS-hjertestop  

En tredje mulighed vil være, at forblive i det nuværende set up hvad angår frivillige, der aktiveres til 
hjertestop i Region Nordjylland. Det betyder, at SMS-hjertestopordningerne består og at AMK-vagt-
central fortsat vil anvende SMS systemet til aktivering af de frivillige.  
 
Ved hjertestop modtager hele korpset, i en SMS-hjertestopordning, en SMS med stedbetegnelse for 
hjertestoppet. Det ikke vil være muligt for AMK-vagtcentral at få viden om, hvorvidt der er frivillige, der 
har responderet på Sms’en, hvornår disse er fremme eller om der er bragt en hjertestarter frem.  
 
Med et set-up af frivillige registreret under SMS-hjertestop er det for nuværende ikke umiddelbart mu-
ligt for Den Præhospitale Virksomhed, at logge elektronisk hvorvidt frivillige har reageret på et udkald, 
hvilke enkeltpersoner der har været på adressen mv. Udredning heraf vil ske via konkret forespørgsel 
til den enkelte ordnings tovholder.  

Hver SMS-hjertestopordning har en tovholder, som sørger for at ordningen overholder sin tavsheds-
pligt og som sikrer, at hver frivillig har en ren straffeattest ved indtræden i ordningen. Tovholderen har 
adgang til at oprette og slette personer i ordningen. Den Præhospitale Virksomhed har adgang til 
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samtlige navne og telefonnumre på de indmeldte og kan til enhver tid slette eller tilføje personer. Der 
foretages ikke logning af de frivillige hvorfor SMS-hjertestopordningen ikke indebærer, at der følges 
op på enkeltpersoner, der har været aktiveret til et hjertestop. Den Præhospitale Virksomhed tilbyder 
ikke systematisk debrief på enkelte hændelser. Det er dog mulighed for rådgivning i et begrænset 
omfang. Dette er en kendt præmis for ordningen. Typisk opfordres de frivillige i SMS-hjertestopord-
ningerne til at søge egen læge i så fald de har eftervirkninger på baggrund af en hændelse. 

Der er stor efterspørgsel på oprettelse af yderligere SMS-hjertestopordninger. Med ansættelsen af en 
frivillig koordinator vil Den Præhospitale Virksomhed fremadrettet kunne oprette flere SMS-hjertes-
topordninger, i distrikter hvor en gruppe frivillige har ønske herom. De nuværende 46 SMS-hjertes-
topordninger dækker i dag omkring 1/3 af regionen.  

Regionens disponeringssystem rummer mulighed for fortsat udvikling af eksisterende udkaldsystem. 
Også i form af en app-løsning. Dette er aktuelt på i afprøvning på en android platform. En udbredelse 
vil dog være afhængig af app-løsning på alle mobilplatforme. Afstemt med yderligere IT udviklingspro-
cesser vil DPV arbejde videre med disse muligheder, for på sigt at forbedre udkaldssystemet.  

Det skal understreges at eksisterende udkaldssystem uagtet de manglende muligheder for kvittering 
og log og manglende app løsning er kendetegnet ved at være simpelt, ikke smartphone afhængigt, 
pålideligt og afprøvet i driften gennem en lang periode.  

Ved Model 3 vil AMK-vagtcentral kunne aktivere følgende – svarende til eksisterende set up: 

 SMS-hjertestop i de etablerede områder via SMS 

 1-1-2 akuthjælperne i selekterede distrikter via SMS 

 Regionens hjerteløbere via opringning (personer registreret til at løbe med en specifik hjerte-
starter) 

I Tabel 2 er der etableret et overblik over de 3 modellers karakteristika, økonomi mv. 

Tabel 2: Modeloversigt 

Model Variant Udkald Styrke Svaghed 
Sikker-

hed Økonomi 

1 Overgang til 
Trygfondens 
hjerteløberpro-
jekt 

APP Styring af 
antal frem-
mødte 

Overgang til App 
kræver koordine-
ring, kommunika-
tion og vilje fra ek-
sisterende SMS 
ordninger 

Log af 
navn og 
lokation i 
72 timer 

Kr. 270.000 fra 
2020 

2 Kombi: Trygfon-
den OG SMS-
hjertestop 

RN ud-
kaldsy-
stem og 
App 

Styrke af an-
tal frem-
mødte for 
tilmeldte til 
app 

2 modeller giver 
koordineringsud-
fordringer ift. over-
gang mellem ord-
ninger og alt andet 
lige større admini-
strativ byrde.  

Straffeat-
test, log 
af loka-
tion i 72 
timer 

Kr. 270.000 fra 
2020 

3 SMS hjertes-
tops-ordning 

RN ud-
kaldssy-
stem. 
App på 
sigt 

Fungerer, 
pålideligt, 
understøtter 
lokal net-
værksdan-
nelse 

Udkaldssystem for 
nuværende uden 
mulighed for kvitte-
ring og log 

Straffeat-
test, in-
gen log 

Ingen investerings 
eller driftsudgifter 
til eksisterende sy-
stem. 
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Anbefaling: Den Præhospitale Virksomhed anbefaler ud fra en samlet betragtning Model 3. Setup 
fungerer og kan udvikles teknisk. Derudover vil der i de øvrige scenarier skulle anvises finansiering til 
driftsudgifter til Trygfonds-løsningen, idet nuværende mindreforbrug anvendes til opstart af 2 nye 112-
akuthjælperordninger og ansættelse af frivilligkoordinator, jf. Akut og Praksisudvalgets beslutning 24. 
maj 2018. 

 

Økonomi 

Der er aktuelt et mindreforbrug på 604.000 kr. Akut og Praksisudvalget har øremærket 425.000 kr. til 
ansættelse af en frivilligkoordinator. Etableringsudgiften til en ny 112-akuthjælperordning er 250.000 
kr. Dette vedrører indkøb af udstyr og undervisning.  

Etablering af yderligere 112-akuthjælperordninger end de aktuelle 10 stk. vil forudsætte ansættelse af 
frivilligkoordinator før implementeringen af ordningen igangsættes. Frivilligkoordinator ansættes i 4. 
kvartal 2018 

Dette betyder at etableringsomkostninger til 2 nye ordninger bør forfalde i 2018, hvor lønudgiften til ny 
koordinator vil være begrænset. På denne måde fordeles mindreforbruget mest hensigtsmæssigt og 
der sikres finansiering til 2 nye ordninger.  

Økonomien, fordelt over 2018-2019 ser ud som følger: 

 2018 2019 2020 

Frivilligkoordinator 80.000 425.000 425.000 

Nye 112-akuthjælperordninger - etablering 500.000     

Ny 112 ordninger drift  0 120.000 160.000 

        

Mindreforbrug -604.000 -604.000 -604.000 

Balance -24.000 -59.000 -19.000 
 
Implementering 
 
Forberedelse og planlægning af en ny 112-akuthjælperordning tager erfaringsmæssigt 3-5 måneder 
fra at den konkrete lokation er udpeget og godkendt politisk. I det tidsrum skal derudover ansættelse 
af en frivillig koordinator, sikres teknisk set up, der skal etableres nødbehandlerskab med udstyr og 
ikke mindst skal der gennemføres undervisning i flere omgange af 15-20 frivillige pr. ordning. Alene 
undervisningen gennemføres via 6 undervisningsmoduler pr ordning. Undervisningen foregår i aftenti-
mer og i weekender af hensyn til de deltagendes arbejdsliv, studier osv.  

Alle 112-akuthjælpere skal være eksaminerede og driftsklare før ordningen træder i kraft. En ny ord-
ning vil forventelig kunne sættes i drift i løbet af 1. halvår 2019.  

Nærmere implementeringsplan og rækkefølge for opstart af de 2 ordninger vil skulle udarbejdes. Føl-
gende vejledende milepæle kan opstilles: 

17. september: Forretningsudvalget godkender indstilling fra Akut og Praksisudvalget 
25. september: Regionsrådet 
 
Ultimo september: ansættelse af koordinator igangsættes (ansættelse pr 1.december) 
 
25. september – 1. november: Annoncering indkaldelse af ansøgninger 
26. november:  Ansøgninger behandles i Akut og Praksisudvalget, indstilling til Forretningsudvalg 
10. december: Forretningsudvalget 
18. december: Regionsrådet  
 


