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Forslag: Grundejerforeningen ansøger Trygfonden ( https://www.trygfonden.dk/soeg-sto-
ette/hjertestarter-donation ) om en hjertestarter på følgende betingelser: 

 
--------0-------- 

 

 ANSØG TRYGFONDEN OM HJERTESTARTER 

TrygFonden sætter hjertestartere på danmarkskortet. 

Derfor stiller vi i 2018 atter hjertestartere til rådighed for offentligheden via en 

fadderordning. 

SUNDHED 
Tak for din interesse i at være med til at redde liv ved at søge om en TrygFonden Hjerte-
starter. 

Alle kan søge om at blive fadder for en hjertestarter. Det gælder dog ikke for privatperso-
ner eller kommercielle virksomheder. 

75% af hjertestoptilfældene finder sted i private hjem. TrygFonden vil derfor det næste år 
sætte fokus på at sætte hjertestartere op, som kan være tilgængelige døgnet rundt for 
danskerne i beboelsesområder. 

Hjertestarteren stilles til rådighed af TrygFonden i 3 år, og med hjertestarterdonationen føl-
ger der kursus i hjertelungeredning og brug af hjertestarter samt gentræningskursus til den 
brugergruppe som oprettes i forbindelse med donationen. 

Der informeres ligeledes om, hvordan man i det daglige holder øje med hjertestarteren, 
samt hvordan den registreres i Hjertestarter – Netværket på hjertestarter.dk Hjertestarter – 
Netværket bruges af det regionale akutberedskab, så ved et 1-1-2 opkald i forbindelse 
med hjertestop kan der henvises til nærmeste hjertestarter.  

Registrering af hjertestarteren på hjertestarter.dk er obligatorisk. 

Med hjertestarteren følger der et varmeskab, idet TrygFonden følger Sundhedsstyrelsens 
anbefalinger om, at hjertestarteren skal hænge uden for - døgnet rundt, året rundt. Dette 
markeres med ”24/7” på hjertestarter.dk. 

Det er donationsmodtagerens pligt at forsikre hjertestarteren mod tyveri, brand, hærværk 
og vandskade. Heldigvis er det sjældent, at hjertestarteren ikke får lov at hænge i fred og 
ro. 

Foruden udgifter til forsikring skal modtageren af hjertestarteren dække udgifter til opsæt-
ning af varmeskab ved autoriseret elinstallatør, det plejer at tage maks. et par timer. Udgif-
ten til opvarmning af varmeskab må i gennemsnit påregnes at være maksimalt 500 kr. år-
ligt. 

Fadderskabet løber over 3 år og herefter overdrages hele installationen til fadder. Dette 
betyder, at udgifter til batteri og elektroder efter 3 år bliver for donationsmodtagerens egen 
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regning. Batteri skal udskiftes ca. hvert 4. år og elektroder ca. hvert 2. år og når hjertestar-
teren har været i brug. Hvis en hjertestarter har været i brug efter henvisning fra 1-1-2, be-
taler regionen for nye elektroder. Listepriser på batteri og elektroder findes på laerdal.com. 

Din elektroniske ansøgning skal vi modtage senest den 1. september 2018. Herefter fore-
tager TrygFonden en udvælgelse, og ansøger får direkte besked. Der er ca. 3 måneders 
behandlingstid. 

 

--------0-------- 

 

Økonomi: 

Idet TrygFonden anslår de årlige udgifter de første 3 år til ca. 500 kr. foreslås at udgiften i 
denne periode afholdes indenfor regnskabet. 

Efter 3 år overdrages hjertestarteren til grundejerforeningen, som herefter skal afholde ud-
gift til såvel nyt batteri hver 4. år samt strømforbrug. Hvert 4. år skal der således afsættes 
2.000 kr. på budgettet til nyt batteri udover de 500 kr. pr. år i driftsudgift. Det foreslås, at 
finansieringen heraf indgår i den kommende budgetlægning. 

Såfremt der ikke opnås tilsagn fra TrygFonden om en donation, kan en hjertestarter købes 
for ca. 15.000 kr. 

 

Bestyrelsens anbefaling: 

Bestyrelsen kan anbefale forslaget om at søge TrygFonden om donation af en hjertestar-
ter, idet der er ca. 3 km til nærmeste hjertestarter med døgnåben tilgængelighed. 

Såfremt donation ikke opnås, finder Bestyrelsen, at et forslag om at grundejerforeningen 
selv anskaffer en hjertestarter må tages op på en ny generalforsamling. 
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