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Kære Jørgen Ørgård
Tak for jeres henvendelse vedrørende overgangen til Hjerteløberprojektet. 112-førstehjælperne i Region Midtjylland gør en stor forskel i
form af hurtig hjertelunge-redning. I får stor og fortjent ros for dette.
Når det er besluttet, at Region Midtjylland skal deltage i Hjerteløberprojektet, er det for at kunne redde flere liv. Hjerteløberordningen
giver mulighed for at etablere et finmasket net af frivillige førstehjælpere i hele regionen. I øjeblikket sendes 112-førstehjælperne til hjertestop under 100 gange om året. Til sammenligning sker der ca.
1200 hjertestop om året i regionen. Der er derfor behov for udvidelse
af den frivillige førstehjælp. Den nuværende ordning kan ikke udbredes inden for den eksisterende økonomiske ramme. Det vil heller ikke
være muligt at drive flere forskellige førstehjælperordninger inden for
den nuværende ramme.
Når vi taler om overlevelseschancer efter hjertestop er tiden den vigtigste faktor. Ved at anvende teknologien i Hjerteløberordningen kan
der spares vigtig tid. Ved hjælp af hjerteløber-appen opnås en række
fordele i forhold til at spare tid.
For det første skal alle hjerteløbere ikke forbi hjertestarteren. Man får
enten opgaven med at hente hjertestarteren eller løbe direkte til patienten. Som det er nu, skal alle førstehjælpere forbi hjertestarteren,
da ingen ved, om de er den første, der ankommer.
For det andet kalder appen de nærmeste hjerteløbere. Dette betyder
også, at man kan vælge at blive kaldt ud i andre områder, end hvor
man bor, og gøre en forskel uden for sit lokalområde. Det er rigtig, at
en førstehjælper kan drage fordel via lokalkendskabet. Dette kan naturligvis også udnyttes som hjerteløber. Hvis man bliver kaldt i et
område, som man ikke kender så godt, kan appens gps-funktion
hjælpe til at finde vej til hjertestarter og patient.
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Side 1

I forhold til overlevelseschancer efter hjertestop er uddannelse mindre vigtig i forhold til tiden. Det anbefales dog, at man er fortrolig
med hjertelunge-redning, når man tilmelder sig som hjerteløber. Det
er erfaringen fra Region Hovedstaden, at det er gældende for langt
de fleste hjerteløbere. Man har også tavshedspligt som hjerteløber.
Udover de 32 steder, hvor der i dag er en 112-førstehjælperordning,
er der mange andre lokalsamfund i Region Midtjylland, som også har
behov for muligheden for frivillig førstehjælp. Præhospitalet i Region
Midtjylland oplever, at mange borgere henvender sig, da de allerede
har et førstehjælperkursus og gerne vil gøre en forskel som frivillig.
Det er vigtig at give borgerne mulighed for at få hurtig hjælp uanset
hvor i regionen, man befinder sig.
Side 2

Så mange borgere som muligt skal kunne få hurtig hjælp, alle steder
i regionen. Jeg håber derfor, at I som 112-førstehjælpere har lyst til
at være med som hjerteløbere.
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