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Følg os facebook.com/DanskFolkehjaelp

Dansk Folkehjælp og ASB Schleswig-Holstein er gået sammen om
projekt Saving Life (Grænseoverskridende Førstehjælp).
Projektet sigter mod at motivere så mange borger som muligt, til at
træde til som frivillige førstehjælper, når borgere i ens lokalsamfund
rammes af hjertestop.
Baggrund
Især i tyndt befolkede områder, både i Tyskland og i Danmark, er problemet,
at der, hvor det drejer sig om sekunder, ofte går for lang tid, før redningstjenesten er på stedet. Med Interreg-projektet SAVINGLIFE i et tysk-dansk
samarbejde, ønsker vi at bidrage til kampen mod pludselig hjertedød, og gennem gentagne træning øge førstehjælpernes handlingsparathed.
For at overleve et hjertestop uden mén er det yderst vigtigt, at der sættes
ind med kvalificeret førstehjælp hurtigst muligt, idet chancen for overlevelse
falder med 10% for hvert minut, der går. Hvis en person får hjertestop, og der
ikke ydes livreddende førstehjælp inden ambulancen når frem, overlever én
ud af 30. Ydes der livreddende førstehjælp af frivillige førstehjælpere stiger
overlevelseschancen betydeligt.
Både i Tyskland og Danmark er udfordringen, at responstiden på en ambulance ikke vil kunne nedbringes væsentligt. Derfor er hvert et minut kostbart,
når borgere rammes af hjertestop.

Formål
Gennem gratis tilbud om førstehjælpsuddannelse ønsker vi, at antallet af overlevende efter hjertestop i Region Syddanmark og Sjælland samt det nordlige
Schleswig-Holstein, Tyskland øges markant.
Udover gratis førstehjælp, vil projektet i de anførte områder introducere ny
teknologi, hvor frivillige direkte fra alarmcentralerne via en smartphone APP kan
kaldes ud til hjertestop, for at yde førstehjælp indtil redningsmandskabet når
frem. Hermed vil overlevelses chancer tilsvarende øges markant.
Slutteligt vil vi på tysk side i fortsættelse af projektet ”Schleswig-Holstein
SCHOCKT” finde yderligere steder med offentligt tilgængelige hjertestartere og
på dansk side via en oplysningskampagne arbejde for, at alle hjertestartere i projektets geografiske dækningsområde gøres tilgængelig for alle 24 timer i døgnet.
Aktiviteter
Målene i projektet opnås ved følgende aktiviteter:
1. Gratis førstehjælpskurser
2. Smartphoneapplikation til førstehjælpere
3. Hjertestarterkampagne
Gratis førstehjælpskurser
Der bliver udbudt 190 førstehjælpskurser i henholdsvis Tyskland og Danmark.
Kurserne har en varighed af 7 timer (DK) / 9 undervisningstimer á 45 minutter
(DE). Det er håbet, at alle deltagerne på førstehjælpskurserne tilmelder sig som
frivillig førstehjælper til SAVING LIFE, så vi sammen kan gøre Tyskland og Danmark til et tryggere sted at bo.
Smartphoneapplikation
ASB Schleswig-Holstein er projektpartner af “Meine Stadt rettet” (www.meinestadt-rett.de). Denne app er integreret i redningskæden, herunder kontrolcentrene, og tilpasset kravene i det tværnationale projekt SAVING LIFE gennem
målrettet videreudvikling.
Dansk Folkehjælp er allerede i gang med implementering af applikationen (FIRST
AED) i Region Syddanmark og Region Sjælland, der dækker den danske del af
programregionen.

I det øjeblik at alarmcentralen modtager et alarmopkald om et hjertestop, vil
vagtcentralen via smartphone APP og GPS-tracking finde de førstehjælpere, som
er tættest på hændelsesstedet, og anmode dem om assistance.
De tre førstehjælpere der først accepterer udkaldet, vil få sendt adressen på
hændelsesstedet samt rutevejledning.
Herudover vil de få tildelt nedenstående roller:
• én førstehjælper sendes til hændelsesstedet for at yde hjerte-lunge-redning,
• én sendes til nærmeste tilgængelige hjertestarter,
• én sendes også til hændelsesstedet for at assisterer omkring pårørende,
vise vej og/eller hjælpe med hjerte-lunge-redning.
På sigt er det meningen, at førstehjælperne kan tilsluttes applikationerne i begge
lande. Til dette formål vil Mein Stadt Rettet blive videreudviklet af ASB.
Hjertestarterkampagne
Gennem projektet opfordres alle til at registrerer hjertestarteren online, så
den er tilgængelig for offentligheden og så vagtcentralen kan henvise førstehjælperne til den. I Danmark registreres den på www.hjertestarter.dk og i Tyskland registreres den på www.sh-schockt.de. I Schleswig-Holstein er der allerede
750 verificerede hjertestartere i applikationen.
Fra dansk side er det planlagt gennem en hjertestarterkampagne at opfordre
alle virksomheder, offentlige instanser, foreninger og private til at investere i en
hjertestarter, der placeres tilgængeligt døgnet rundt.
Hvis man allerede har en hjertestarter, så opfordres man til at gøre den
tilgængelig døgnet rundt.
Har du lyst til at blive førstehjælper?
ASB Schleswig-Holstein og Dansk Folkehjælp håber, at du finder vores projekt
spændende og har lyst til at gøre en forskel og redde liv.
Du kan læse mere om projektet, samt tilmelde dig et af vores førstehjælpskurser
på www.savinglife.eu.

ASB SCHLESWIG-HOLSTEIN er politisk og religiøs uafhængig. Vores arbejde
bliver støttet af mere af 90.000 medlemmer.
Vi hjælper hurtigt og direkte alle, som har brug for vores støtte og hjælp. Vi
arbejder inden for redningstjenesterne, samarit-tjeneste, katastrofehjælp og
forebyggelse og uddannelse inden for førstehjælp.
Derudover uddanner ASB kommende ambulanceassistenter og ambulancebehandlere og driver vuggestuer, børnehaver og sfo´er samt hjemmeplejeordninger. Omkring 1.800 ansatte og frivillige arbejder side om side. ASB blev
grundlagt i 1888 og beskæftigede sig i starten med førstehjælpsuddannelser for
lægfolk.

DANSK FOLKEHJÆLP er en landsdækkende frivillig humanitær organisation
med 3.500 aktive medlemmer og 50 lokalafdelinger.
I Dansk Folkehjælp arbejder vi med tre hovedområder som er: Forebyggelse og
førstehjælp, frivilligt socialt arbejde, og nødhjælp og udviklingsarbejde i udlandet.
På førstehjælpsområdet er vi optaget af, at flest mulige mennesker lærer førstehjælp og træder hjælpende til, når borgere rammes af sygdom, ulykker eller
hjertestop. Dansk Folkehjælp har 500 førstehjælpsundervisere i Danmark og uddanner hvert år 25.000 personer på forskellige førstehjælpsuddannelser. Dansk
Folkehjælp er medlem af Dansk Førstehjælpsråd og Dansk Råd for Genoplivning.
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