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”SMS-hjertestop” i Region Nordjylland

En ”SMS-hjertestop” ordning indebærer, at et korps af frivillige borgere rykker ud og opstarter Hjerte-Lunge-Redning i tilfælde af hjertestop indenfor et afgrænset geografisk område.
Modtager AMK-Vagtcentralen en melding om, at en borger i dette område har fået hjertestop, vil medlemmerne af ”SMS-hjertestop” ordningen modtage en sms fra AMK-Vagtcentral
med stedbetegnelse for hændelsen. Den enkelte modtager af sms´en kan herefter vurdere,
om han/hun vil reagere herpå.
”SMS-hjertestop” ordningen er INGEN erstatning for den præhospitale assistance, men er et
substitut hertil.
Baggrund
Baggrunden for etablering af en ”SMS-hjertestop” ordning er, at øge overlevelses-chancerne
for personer med hjertestop, da det altid vil være muligt for privatpersoner i nærområdet at
påbegynde Hjerte-Lunge-Redning, inden ambulance eller andre præhospitale enheder ankommer. Tidlig erkendelse af hjertestop, hurtig alarmering samt hurtig påbegyndelse af
Hjerte-Lunge-Redning øger markant chancerne for overlevelse.
Administration af ”SMS-hjertestop” ordningen
En ”SMS-hjertestop” ordning skal have én til to tovholdere. Disse tovholdere skal kontaktes,
hvis man ønsker at framelde sig ordningen eller hvis man får nyt mobil-telefonnummer. Det
er også denne tovholder, der har kontakten til Den Præhospitale Virksomhed.
Listen over telefonnumre administreres via en web-adgang, som Region Nordjylland stiller til
rådighed.
Praktiske oplysninger
En ”SMS-hjertestop” ordning er forankret i lokalsamfundet. Det vil sige, at undervisning i
Hjerte-Lunge-Redning og hjertestartere indenfor området administreres og finansieres lokalt.
Har en hjertestarter været i brug, tager ambulancen den med ind til Den Præhospitale Virksomhed, hvor den bliver udlæst. Herefter sendes hjertestarteren retur til ejeren indenfor 48
timer.
Region Nordjylland dækker udgifterne i forbindelse med nye pads.
Opstår der betydningsfulde spørgsmål eller har man vigtige oplysninger til ambulancen
under et udkald, kan AMK-Vagtcentral kontaktes ved at ringe tilbage til afsender-nummeret
på SMS´en. Nummeret må KUN anvendes i akutte situationer!
Er der yderligere spørgsmål kontaktes Den Præhospitale Virksomhed af tovholderen næstkommende hverdag.
En ”SMS-hjertestop” ordning bliver kun aktiveret ved hjertestop, der ikke omfatter traumer
eller ulykker.
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Hver onsdag kl. 19:00 udsender AMK-Vagtcentral en TEST-SMS. Denne SMS skal ikke besvares, men er blot en forsikring om, at man stadig er tilmeldt ”SMS-Hjertestops” ordningen.

Krav til deltagerne
Region Nordjylland stiller som krav til deltagerne i en ”SMS-Hjertestop” ordning, at de kan
fremvise en ren straffeattest. Deltagerne er ligeledes underlagt tavshedspligt.
Det forventes, at de der tilmelder sig ordningen har et basalt kendskab til genoplivning og at
de har lyst til at yde en indsats, hvis en medborger i deres område får hjertestop, og dermed
være med til at øge chancerne for overlevelse.
Region Nordjylland stiller som krav, at deltagerne er underlagt tavshedspligt. Tavshedspligten er en patientrettighed. Det betyder, at alt information fra AMK-Vagtcentral og oplysninger
i forbindelse med en hændelse IKKE må videregives!
For at indgå i en SMS-Hjertestops ordning er alle deltagere forpligtiget til at fremvise en ren
straffeattest.
Hvordan kommer man i gang
Har man interesse i at opstarte en ”SMS-Hjertestop” ordning skal man samle et korps af ca.
10-25 frivillige, der ønsker at rykke ud til hjertestop.
Dernæst aftales der et møde mellem tovholderen og Den Præhospitale Virksomhed, hvor
generelle informationer vil blive gennemgået og distriktet fastlægges.
Vigtigt!
”SMS-hjertestop”-ordningen er baseret på frivillighed fra deltagerne. Deltagere er ikke omfattet af særlige tilbud om uddannelse eller kurser fra Region Nordjyllands side og arbejder ikke
på lægelig delegation.
Der er ikke nogen former for forsikringer eller andre særlige forhold relateret til deltagelse i
ordningen eller udførelsen af opgaven, det er derfor deltagernes eget ansvar at have en
eventuel ulykkes- og ansvarsforsikring.
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