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Responstider
Background – the Langeland Island

Aktion: GPS aktivering

Median
Responstider – Langeland
n = 718

1-1-2 opkald

~ 13,000 inhabitants.
Long distances to the two nearest hospitals:
(55 km, 90 km).
Long ambulance response times:
(30 % ≥ 15 minutes, 15 % ≥ 20 minutes).
Bystander CPR provided by 215 trained first
responders.
95 AED’s purchased by the population.
All AED’s available around the clock.
Lay rescuers response times:
(8-10 minutes).

AMK vagtcentral
iPad

Tid

Første Person på stedet

4 min 9 sek
[1-1200 sek]

4

GPS aktivering vil øjeblikkelig finde de geografisk tætteste akuthjælpere.
De 9 tætteste akuthjælpere alarmeres (telefon alarm).
De 3 mest optimalt placerede akuthjælpere organiseres i et team.

AED på stedet

5 min 47 sek

Ambulance/paramediciner

11 min 44 sek

på stedet

(middelværdi)

[1-1813 sek]

Akuthjælper no. 1 and no. 3 skynder sig hen til patienten (GPS vejvisning)
Akuthjælper no. 2 henter AED’en (GPS vejvisning)

IT-system aktiverer AED skabene (låser op, sirene lyd og blinklys).
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Akuthjælpere: Antal og ankomst
aktiverer trænede frivillige akuthjælpere

Antal Akuthjælpere
på stedet

1-1-2 opkald
AMK vagtcentral
iPad

3 akuthjælpere

6

5
Akuthjælper
no.1 & no. 3
accepterer

Akuthjælper no.1 & 3 (lilla nåle)
modtager placeringen af 1-1-2 opkaldet
(rød nål - GPS vejledning).
Akuthjælper no.1 skynder sig hen til
patienten for at udøve førstehjælp/HLR
og akuthjælper no. 3 er ”koordinator på
stedet”

89.1 %

2 akuthjælpere

7.1 %

1 akuthjælper

3.1 %

0 akuthjælper

0,7 %

Ankomst
Før ambulance/paramediciner/lægebil

95 %
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Resultater fra 24 måneders – Opkald 1-1-2

Et IT-system som kombinerer ideerne fra AED centret
og moderne
Akuthjælpere
informations og kommunications teknologi (FirstAED app).
Alle akuthjælpere er forsynet med en smartphone (iPhone 4S/5).
AMK
AED
Supplement til beredskabet.
vagtcentral
FirstAED organiserer de tre akuthjælpere i et hold med specifikke
roller.
IT-systemet aktiver AED skabene (låser op, sirene lyd & blinklys).

8 Hjertestop
5 overlevede, 3 overlevede mere end 30 dage.
6 Respirationsstop.
5 overlevede mere end 30 dage, 1 døde på hospitalet.
25 med blodprop, alle overlevede mere end 30 dage.
3 Hængninger.
1 overlevede mere end 30 dage, 2 døde.
5 Børn med kramper.
2 Dykkere med dykkersyge (Intakte).
1 Hjerneblødning (Intakt).
Mere end 10 færdselsuheld stabiliseret.

Nødkald
AMK vagtcenter
iPad

server
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Akuthjælper
no. 2
accepter.

Akuthjælper no. 2 (lilla nål)
modtager placeringen af den
nærmeste AED (grøn nål) og
efterfølgende placeringen af 1-1-2
opkaldet (rød nål – GPS vejl.).
Akuthjælper no. 2 medbringer AED
til patienten.

Aktion: 1-1-2 opkald

Perspektiver:

Resultater 24 måneder : Udkalds kategorier
AMK vagtcentral iPad – GPS aktivering

1
2
3

Alle akuthjælpere
(n= 215 (lilla nåle) (GPS-tracking)
Alle hjertestartere
(n= 95 (grønne nåle))
Opret 1-1-2 Nødkald
Activer iPad – GPS Tracking

Alarm type

Antal

Procent

Sygdom

591

~ 82,3 %

Tilskadekomst

55

~ 7,7 %

Hjertestop

32

~ 4,4 %

Færdsel/brand

25

~ 3,5 %

Andet

15

~ 2,1 %

Total

718

Langelands AED projekt udviklede FirstAED i håbet om at opnå
kortere responstider.

FirstAED GPS app teknologi medfører en signifikant reduktion i
akuthjælpernes median responstid fra mere end 8-10 minutter før til
4 minutter og 9 sekunder efter.
FirstAED organiserer de tre akuthjælpere i et hold med specifikke
førstehjælpsroller.
FirstAED aktiverer AED skabene (låser op, sirene lyd & blinklys).

