Adresseret til: Direktør Kristoffer Jørgensen
Til Bestyrelsen for Tennis Club Odense

21. april 2013

Vedr. Hjertestarter og førstehjælpskurser.
På generalforsamlingen i TCO den 12.3.2013 blev det på forslag fra undertegnede om
indkøb og opsætning af hjertestarter besluttet, at en arbejdsgruppe, bestående af Ulla
Iversen, Birgit Navne, Lars Erik Wernersen og undertegnede, skulle undersøge
markedet for ovenstående samt for etablering af førstehjælpskurser og forelægge
resultaterne heraf til bestyrelsen. Bestyrelsesformanden tilkendegav på
generalforsamlingen, at man i bestyrelsen for så vidt var positivt indstillet overfor
projektet og at økonomien ikke skulle være en hindring for en gennemførelse heraf.
Arbejdsgruppen har arbejdet i alle retninger såvel hvad angår hjerterstarter som
etablering af førstehjælpskurser.
Allerførst ønsker arbejdsgruppen at gøre opmærksom på, at det iflg. specialisterne er
de første 4-5 minutter, der er de altafgørende for livredning. Derfor er det helt klart
relevant med en hjertestarter, til trods for udendørsanlæggets placering tæt på OUH.
Hvem kan nå over i OUHs information og hente en hjertestarter til udendørsanlægget
indenfor dette tidsrum? – og hvis nogen kan – så er de 4-5 minutter jo passeret!
Vi har prioriteret, at hjertestarteren skal kunne bruges til både børn og voksne.
Af de bedst egnede, mest benyttede og velanskrevne endte vi op med:
1) Falcks hjertestarter
På leasingbasis, sidst opnåede forhandlingstilbud vedlagt (bilag nr. 1 )
Bindingsperiode 3 år, hvorefter ny aftale kan forhandles eller hjertestarter kan
købes til forhandlingspris.
Samlet udgift over 3 år er: kr. 30.274,- excl. MOMS. I dette tilbud er forhandlet 1
stk. gratis sikkerhedspakke (pulverslukker – 6 kg) (værdi: kr. 832,-) årligt samt en
gratis førstehjælpskuffert (værdi: kr. 725,-) årligt.
Endvidere er der i aftalen includeret førstehjælpskursus for 12 personer, fordelt
således for de samme personer:
1. år: 7 timer, 2. år: 4 timer genopfriskning, 3. år: 4 timer genopfriskning,
Falck-hjertestarteren kan kun bruges til voksne.
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2) ZOLL AED Plus
Købes til ejendom – pris kr. 12.800,- excl. MOMS, forhandlingstilbud vedlagt
(bilag nr. 2)
I købet er includeret introduktion i brug af hjertestarter for et af os ønsket antal
personer.
Zoll AED Plus er iflg. det oplyste den mest solgte hjertestarter i Danmark og den
eneste der holdet 5 år i standby uden yderligere udgifter (se tilbud bilag. nr. 2)
Herudover tilbydes 4 timers førstehjælpskursus for 15 personer: hjertelungeredning og brug af hjertestarter – pris kr. 4.207,50 incl. alle materialer,
kørsel samt godkendte beviser.
Samlet udgift i opstart er således kr. 17.007,50. Herefter kan vi selv bestemme,
hvem der skal deltage i kursus og hvor meget der skal tilbydes.
I materialet ligger endvidere en referenceliste over købere/brugere af Zoll AED
Plus. Zoll AED Plus anbefales af Hjerteforeningen.
Zoll-hjertestarteren kan bruges af børn (8år) og voksne.
Førstehjælpskursus:
Udover de ovenfor nævnte har vi indhentet flere tilbud bl.a. fra:
1) Odense Brandvæsen (se bilag nr. 3) 4 timer: kr. 4200,- for 15 kursister
2) DGI (se bilag nr. 4) 4 timer: kr. 2500,- for 15 kursister
Konklusion:
Arbejdsgruppen anbefaler Zoll AED Plus hjertestarter, idet vi højt prioriterer, at den
kan bruges til såvel børn (8år) som voksne.
Leverandøren demonstrerer gerne hjertestarteren inden køb. Herudover er der gratis
introduktion for et af os ønsket antal personer (ikke ovennævnte kursus)
Men dette af Zoll-leverandøren tilbudte 4 timers kursus for 15 personer anbefaler vi
til klubbens trænere og faste personale. Fra arbejdsgruppen foreslår vi, at Birgit
Navne udfra hendes uddannelse som sygeplejerske deltager, idet hun samtidig vil
være ”oppasser” på hjertestarteren fremover.
Yderligere kurser bør tilbydes alle interesserede medlemmer af klubben, såvel børn
som voksne. Her anbefaler vi DGIs kursus, som omhandler såvel almindelig
førstehjælp samt hjertestarter. Dette vil kunne tilbydes medlemmer til en pris af kr.
170,-.
Vi anbefaler endvidere, at hjertestarteren placeres et centralt sted på
udendørsanlægget. Bestyrelsen bør være opmærksom på spørgsmålet omkring
forsikring.
På arbejdsgruppens vegne
Grete Anthony

