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Jelling Lokalråd <jellinglokalraad@gmail.com>

Hvor lang tid er ambulancen om at nå frem til dit lokalområde?
1 meddelelse

REDDERLIV.DK <info@redderliv.dk> 16. maj 2019 kl. 20.03
Til: "REDDERLIV.DK" <info@redderliv.dk>

Kære lokalråd / borgerforening

 

DANMARK REDDER LIV henvender sig til dig i din egenskab af kontaktperson for lokalråd / borgerforening i dit
område.

 

DANMARK REDDER LIV er et initiativ 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 tilkaldt via en smartphone app af regionens alarmcentral ved
hjertestop – vi er allerede 4.000 frivillige som har sagt ja til at være med i DANMARK REDDER LIV. Det eneste det
kræver af lægfolk er et førstehjælpskursus fra Dansk Førstehjælpsråd på minimum 4 timer. Mangler I et
førstehjælpskursus, så kan vi også hjælpe med det. Mere herom længere nede i mailen.

 

Får jeres genbo hjertestop, så vil I gennem DANMARK REDDER LIV, kunne blive tilkaldt via en app inden for få
sekunder og dermed være med til at redde liv. Tiden er nemlig en afgørende faktor her. På Langeland, hvor projektet
har kørt som pilotprojekt, er gennemsnitstiden ca. 4 minutter for en førstehjælper at nå frem til borgeren med
hjertestop. Da den livreddende førstehjælp skal sættes i gang inden for 5-6 minutter, er chancerne for at overleve
hævet betydeligt på Langeland.

 

Vil du og beboerne i jeres lokalområde være med til at gøre den samme indsats for jeres lokalområde og dermed øge
chancen for at overleve et hjertestop, så kommer her lidt fakta omkring DANMARK REDDER LIV.

 

Hvornår og hvor tit står I til rådighed?

I kan frit melde jer ud og ind af app’en og bestemmer derfor helt selv, hvornår og hvor tit I vil stå til rådighed.

 

Hvor tit kan I blive kaldt ud?

Formentlig ikke ret tit. I Region Sjælland er der i øjeblikket omkring 800 udkald pr. år og i Region Syddanmark
omkring 1.200 udkald pr. år. Men hvor mange udkald der vil være i jeres område, har vi ingen tal på.

 

Hvordan foregår udkaldet?

Ved hjertestop udsender vagtcentralen i regionen et advis til de ni nærmeste førstehjælpere. De tre første, som
accepterer udkaldet får tildelt en rolle. En førstehjælper sendes af sted til hændelsesstedet for at yde
hjertelungeredning, en sendes til nærmest tilgængelige hjertestarter, og den sidste sendes også til 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 minutter er livsvigtig.

 

Hvad kaldes I ud til?

I vil kun blive kaldt ud til hjertestop og hjertestop lignende tilfælde. Der vil altså ikke være tale om færdselsuheld,
ulykker m.m.
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Klynger

I DANMARK REDDER LIV opfordrer vi til at I opretter en klynge / netværk for de førstehjælpere, som er i jeres
område, således at man kan støtte hinanden, udveksle erfaringer, hverve nye førstehjælpere m.m. Som lokalråd /
borgerforening kan I vælge selv at stå for netværket eller måske hjælpe en af jeres medborgere til at få et sådant
netværk i gang.

 

Informationsaften

Hvis I gerne vil høre mere om DANMARK REDDER LIV så kommer vi meget gerne ud til jer og fortæller om
projektet. I skal blot kontakte Lone Rasmussen, tlf. 70 220 230, info@redderliv.dk, så vi kan aftale nærmere. I kan
også læse mere om projektet på www.redderliv.dk.

 

Førstehjælpskursus

Som nævnt i starten af mailen har vi mulighed for at hjælpe med et 4 timers førstehjælpskursus, hvis I kan samle
minimum 12 personer, som vil være førstehjælper i DANMARK REDDER LIV. Vi kommer gerne ud og fortæller om
projektet først til en informationsaften og herefter kan kurset afholdes hos jer på en dag, som vi aftaler nærmere. Da
vi kun har et vist antal kurser, gælder ”første til mølle” princippet. Så ring eller mail til Lone Rasmussen, tlf. 70 220
230, info@redderliv.dk.

 

Vi håber meget, at ovenstående har jeres interesse og ser frem til at høre fra jer. Hvis I ønsker jeres område som et
trygt sted at bo, så kontakt os, så vi kan hjælpe jer i gang.

 

Med venlig hilsen

Lone Rasmussen

 

Med venlig hilsen

Denne e-mail og enhver vedhæftet fil er fortrolig. Hvis du ikke er rette modtager, bedes du venligst omgående underrette os og derefter slette e-mailen og
enhver vedhæftet fil uden at beholde kopi og uden at videregive oplysninger om indholdet. Her kan du læse hvordan vi håndterer persondata.

Tænk på miljøet - er det nødvendigt at printe mailen ud?
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