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Bilag2 til dagsorden for Grundejerforeningen Bakkegårdens generalforsamling 25 FEB 2020 

Hjertestarter til Grundejerforeningen Bakkegården 

Sortmejsevej 2 foreslår, at Grundejerforeningen Bakkegården deltager i Hjerteforeningens landsindsamling 

3. maj 2020, og får en gratis hjertestarter.  

www.landsuddeling.dk  

Hvad går det ud på: 

Man starter en gruppe, hvor vi går mindst 15 indsamlingsruter á 2-3 timers varighed, og så får vi: 

• En kvalitetshjertestarter 
• Et udendørs klimaskab til hjertestarteren 
• Montering af hjertestarter af en autoriseret elektriker 
• Et gratis 30 minutters introkursus i genoplivning. 
• 1 års ServicePlus-aftale, med overvågning af hjertestarteren og fuld service, så hjertestarteren altid 

er funktionsdygtig. 
 

Udgifter: 

Grundejerforeningen skal selv dække udgiften til strøm, som er ca. 1 kr. om dagen (klimaskabet).  

Efter det første år vil udgiften være 3.588 kr. årligt for ServicePlus-aftale.  

Hvis vi deltager i landsindsamlingen i 2021 og her deltager med 4 indsamlingsruter, får vi yderligere 1 års 

gratis Service-Plus aftale. Derved har Grundejerforeningen Bakkegården først udgifter til serviceaftale i 

2022. Hjerteforeningens plan er, at man hvert år kan optjene et års gratis service. Hvis opbakningen er stor 

nok fra beboerne, vil der derfor kunne blive sparet penge. ServicePlus-aftalen er uden selvrisiko. 

Dog skal det tilføjes, at der ikke vil være ekstra udgifter til hjertestarteren, så længe vi er dækket af 

ServicePlus-aftalen. Se nedenfor: 

 

ServicePlus-aftalen indeholder: 
  
Teknisk tjek 
Det årlige tekniske tjek består derfor af: 

• Hjertestarter og tilbehør efterses 
• Batterikapacitet kontrolleres 
• Fejl-log kontrolleres 
• Hjertestarteren rengøres efter gældende forskrifter 
• Selvtest kontrolleres 
• Kontrol af holdbarhed på elektroder 
• Evt. softwareopdatering 

  
Udskiftning af batterier og pads 
Batterier og pads skal udskiftes hvert 5. år ved standby tilstand. Hvis der har været ringet 112 til et 
hjertestop, dækker regionen udgiften til nye elektroder og pads.  
Batterier og elektroder/pads er en udgift på ca. 2.000 kr. hvert 5. år som ServicePlus-aftalen dækker. 

http://www.landsuddeling.dk/
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Monitorering 
Hjerteforeningen har døgnovervågning på deres hjertestartere.  

I kan læse mere om den digitale døgnovervågning her: https://hjerteforeningen.dk/2020/01/digital-

doegnovervaagning-skal-sikre-at-hjertestartere-virker/ 

Derfor vil hjertestarteren altid være funktionsdygtig, og IKKE ende med at hænge og ikke virke, som set i DR 

KONTANT udsendelse! 

Lånestarter 
Hvis det skulle opleves at hjertestarteren ikke virker, er der et samarbejde med en ekstern partner, der 
kommer til at varetage opgaven med udbringning af lånestartere. Lånestarteren vil være fremme inden for 
48 timer. 
 
Forsikring mod tyveri og hærværk 
Bemærk, at hjertestarteren er forsikret mod tyveri og hærværk, hvis vi har denne serviceaftale. 
Hjertestartere får dog ofte lov til at hænge i fred for tyveri / hærværk. 

 

Derudover er det muligt at finde en anden udbyder til at efterse hjertestarteren, og ikke benytte 

Hjerteforeningens serviceaftale, når det første år er gået. Det kan formentlig gøres billigere, men så mister 

vi nogle af de vigtige fordele ved deres ServicePlus-aftale, da de f.eks. er de eneste der har overvågning på 

deres hjertestartere, for at sikre sig at de altid er funktionsdygtige. Derudover vil vi miste forsikringen mod 

tyveri og hærværk (kan evt. tegnes gennem eget forsikringsselskab) – men hvis hjertestarteren ikke er 

forsikret, vil det kunne give grundejerforeningen ekstra udgifter. 

 

Hvor skal hjertestarteren hænge: 

Ansvaret for at finde placering til hjertestarteren, mener jeg at der påhviler grundejerforeningen, og IKKE 

Sortmejsevej 2. Vi ligger gerne et stort stykke arbejde i at hjælpe grundejerforeningen med at få den gratis 

hjertestarter og kommunikation mellem os og hjerteforeningen indtil den er monteret, men derefter 

overgår det til grundejerforeningen.  

Dog skal det nævnes, at når der udsendes dagsorden til beboerne inkl. dette forslag, kan man tilføje, at 

beboerne er meget velkomne til at rette henvendelse til grundejerforeningen, med forslag til hvor den skal 

hænge. Det kan evt. være på en garage el.lign., men for vores alles skyld, vil jeg foreslå at den hænger så 

meget i midten som muligt, i Grundejerforeningen Bakkegården, så den kan være tæt på alle.  

Derudover skal det tilføjes, at det ikke er muligt at hænge hjertestarteren i en lygtepæl.  

 

  

https://hjerteforeningen.dk/2020/01/digital-doegnovervaagning-skal-sikre-at-hjertestartere-virker/
https://hjerteforeningen.dk/2020/01/digital-doegnovervaagning-skal-sikre-at-hjertestartere-virker/
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Hvorfor er det relevant: 

Hvis personen med hjertestop bliver stødt med en hjertestarter inden 3 til 5 minutter efter 
hjertestoppet, kan overlevelsen være op til 50-70 %. 
  
I dag (2018) stødes 9 % af personer med hjertestop uden for hospital med en hjertestarter, inden 
ambulancen ankommer. Det er en syvdobling fra 1,3 % i 2001. I det offentlige rum bliver der stødt 
med en hjertestarter i 19 % af alle tilfælde med hjertestop, inden ambulancen når frem. I private 
hjem stødes 6,4 % med en hjertestarter, før ambulancen kommer frem. 
  
Kilde: Sundhedsstyrelsens og Dansk Råd for Genoplivnings ”FAKTAARKET OM HJERTESTOP.’’ 
 
 

 
 

 

Det er vigtigt at bemærke: hvis vi beholder ServicePlus-aftalen, som er inkluderet i det første år og 

herefter koster 3.588 kr./årligt, er hjertestarteren forsikret mod tyveri og hærværk.  

Derudover er den også døgnovervåget, så den vil ikke kunne komme til at hænge og ikke virke!  
 

 

  


