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Opfinder: Hjertestarter-app kan redde
liv
Af Anne Justesen | 22. januar 2013 kl. 23:00

APP: En ny hjertestarter-app har vist gode resultater på Langeland.
Akuthjælpere kan nå hurtigt frem ved hjertestop, lyder det fra firmaet
bag. Men Region Syddanmark tilbageholdende med at udbrede det til hele
regionen.
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En ny app skal forene førstehjælpere med
dem, som har akut brug for hjælp.
Firmaet FirstAED har udviklet en app, som
forener frivillige akuthjælpere,
alarmcentralen og hjertestartere. Målet er, at
hjælpen skal være fremme på under fem
minutter.
I løbet af det sidste halve år har man testet
systemet i Langeland Kommune. Og her er
der gode resultater ifølge Henrik Schakow,
som både er medstifter og administrerende
direktør i firmaet FirstAED, som har udviklet
app'en. Han er desuden formand for
Langeland Hjertestarterforening (LHF).
"Vi har udviklet på projektet i fire år og har
opnået rigtig, rigtig gode resultater.
Responstiden er blevet nedbragt
betragteligt," fortæller han.
Hurtigere responstid
På Langeland er der omkring 200
akuthjælpere, som hver er udstyret med en
smartphone. Når alarmcentralen modtager et
akutopkald aktiveres FirstAED-systemet, så
de akuthjælpere, som geografisk befinder sig
tættest på, automatisk får en besked via
deres smartphone. Det betyder, at de inden
for få minutter kan nå frem og hjælpe ved
for eksempel hjertestop, fortæller Henrik
Schakow.
"Vores gennemsnitsresponstid i 2012 på
Langeland ligger nu i FirstAED-regi på 4,45
minutter. Rigtig mange af dem ligger nede på
2-2,5 minutter. Det er rigtig godt. Jeg vil
vove at påstå, at det næsten er mere sikkert
at falde om med hjertestop på Langeland
end på Rådshuspladsen i København. Her er
responstiden omkring 6,5 minutter," forklarer
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Jeg vil vove at påstå, at det
næsten er mere sikkert at falde
om med hjertestop på Langeland
end på Rådshuspladsen i
København.
Henrik Schakow
Formand for Langeland
Hjertestarterforening (LHF) og
direktør i FirstAED

Eksterne links:
Læs mere om FirstAED her

Fakta:
Fakta om FirstAED-projektet
Omkring 200 borgere på
Langeland er en del af projektet.
De har gennemgået et 12-timers
førstehjælpskursus og lært,
hvordan man betjener en
hjertestarter
De er alle udstyret med en
smartphone med GPS-tracking.
Ved tilfælde af eksempelvis
hjertestop, bliver de ni
aktuhjælpere, som befinder sig
geografisk tættest på, tilkaldt via
FirstAED-app'en på deres telefon.
Initiativet på Langeland har blandt
andet været medvirkende til
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Henrik Schakow.
Region Syddanmark er tilbageholdende
Med de gode resultater, som Henrik Schakow
mener projektet FirstAED har vist, stiller han
sig uforstående over for, at Region
Syddanmark ikke er mere aktive for at få
udbredt systemet til hele regionen.
"Jeg er glad for, at Region Syddanmark har
været med til at køre det her i en
testperiode. Men derudover er jeg ikke videre
begejstret for samarbejdet med Region
Syddanmark. Jeg ved, at man eksempelvis
på Rømø har ville indføre samme system.
Men det har Region Syddanmark ikke
godkendt. Det undrer mig meget," siger han.
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etablering af et center på Odense
Universitetshospital samt et
ph.d.-projekt, som skal se på
effekterne på patienter, der er
genoplivet med hjertestarter.
Projektet er et samarbejde mellem
Syddansk Universitet, Odense
Universitetshospital, Dansk
Selskab for Akut Medicin,
Langelands Hjertestarterforening
og Region Syddanmark. Desuden
har firmaet FirstAED, som er stiftet
til lejligheden, udviklet de tekniske
løsninger.

Ordningen er et supplement
Formanden for Ø- og Akutudvalget i Region Syddanmark, Thyge Nielsen (V), afviser
kritikken. Han mener regionen har en god dialog med Rømø. Regionen har pt. flere
samarbejdsprojekter med forskellige private initiativer, hvoraf Langelands
Hjertstarterforening er et af dem, forklarer han.
Thyge Nielsen understreger, at man skal se de private initiativer som et supplement
til den eksisterende ambulancehjælp. Det er ikke en erstatning.
"Vi fik en henvendelse fra gruppen på Langeland om et samarbejde, og det fungerer
rigtig godt. Men det er vigtigt at huske, at det er folk, som har et
førstehjælpskursus. Så man skal ikke have større forventninger til dem end det. Det
løser ikke alle problemer på dette område," siger Thyge Nielsen.
Hos FirstAED mener man, det er forkert at Region Syddanmark fokuserer på det
frivillige aspekt i stedet for selve teknologien, som i princippet kan udbredes til alle også fagpersonale.
Dialogmøde
Langelands Hjertestarterforening har bedt om et møde med Region Syddanmark og
Langelands Kommune. Henrik Schakow håber, at mødet vil få Region Syddanmark
på andre tanker:
"Vores døre står åbne for alle. Så jeg håber, regionen vil besinde sig og skynde sig
med at rulle det her ud. Alt andet er helt hen i vejret" siger han.
Thyge Nielsen håber også på at kunne opretholde en positiv dialog med Langelands
Hjertestarterforening:
"Jeg har nu sagt ja til et møde med borgmesteren i Langeland og formanden for
Langelands Hjertestarterforening. Så jeg synes egentlig, vi er i en god dialog med
dem. Vi vil gerne bruge private, men de er altså bare et supplement," siger Thyge
Nielsen og fortsætter:
"Vi kan jo ikke garantere uddannelsen af akuthjælperne. Vi er glade for, at de er der,
og de gør en forskel. Og jeg vil ikke på forhånd afvise, at vi kan bruge dem andre
steder også. Men nu må vi vente og se, hvad der kommer ud af mødet," slutter han.
Mødet mellem Langelands Hjertestarterforening og Region Syddanmark finder sted
22. februar.

justesen@altinget.dk

Tilbage til forsiden
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