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Red Hjernen på Stroke Forum 2019

• Hvorfor en borgerrettet indsats?
• Dansk Råd for Genoplivning
• Kommunikation og budskaber
• Kampagne til efteråret
• Hvordan kan du hjælpe?
• Spørgsmål



Stroke

• Blodprop eller blødning i hjernen
• Trombolyse inden 4,5 time eller 

ved wake-up stroke
• Trombektomi inden 24 timer
• Hvert år får 12.000 danskere et 

stroke i Danmark1

• Stroke er den 4. hyppigste 
dødsårsag i Danmark 

• Ca. halvdelen af dem, der 
overlever stroke, må leve med 
mange forskellige, ofte alvorlige, 
fysiske og mentale handikap

1. Dansk Apopleksiregister. Årsrapport 2017. 



Strokepatientens ideelle rejse



Dansk Råd for Genoplivning

• Stiftet som forening i 1993
• Professionelt sekretariat fra 
2016

• Stroke som indsats siden 2018

• Nationalt råd under Det 
Europæiske Råd for 
Genoplivning, ERC

• 29 medlemsorganisationer



29 medlemsorganisationer



Langsigtede mål

• 70 % af alle patienter med akut stroke 
kommer ind på relevant stroke-
modtagelse inden for 
4,5 time fra første symptom
(48% i 2017)

• 35 % af alle strokepatienter bliver 
revaskulariseret
(19% i 2017)



Sverige

• Svensk Stroke Kampanj
(2011-13) 

• Budget: 50 mill SEK 
(samfundsudgift for 60 stroke 
pt.)

• Finansieret af Sveriges 
Landsting og Regioner

• 86% angiver, at de vil ringe 
1-1-2, hvis de oplever 
symptomer på stroke1

(76% under og lige efter 
kampagne)

1. Världens Bästa Strokekampanj. 2014 



OUTPUTS RESULTATMÅLGRUPPER AKTIVITETER

Sundhedsprofessionelle

Borgerrettet 
kommunikationsindsats

PR-indsats

Optimering af den 
præhospitale indsats

70 % af alle patienter med 
akut stroke kommer ind 
på hospitalet inden for 4,5 
time fra første symptom

35 % af alle 
strokepatienter bliver 

revaskulariseret

Undervisning i stroke på
førstehjælpskurser

Journalister og medier

Det videnskabelige miljø

Udbydere af
førstehjælpskurser

Beslutningstagere og 
politikere

Befolkningen alarmerer 
1-1-2 hurtigere ved 
symptomer på stroke

Befolkningen har 
kendskab til de mest 
almindelige symptomer 
på stroke

Uddannelse af 
sundheds-professionelle

Befolkningen > 18 år

Forandringsteori

Løbende monitorering og evaluering

Politisk opmærksomhed



Utstein on stroke



Navn

• Hvad er et stroke?



Latin

• Apopleksi



Dansk 1

• Slagtilfælde



Dansk 2

• Blodprop eller blødning i hjernen



Neologismer (sproglige nydannelser)

• Hjerneslag (norsk) 
• Hjerneanfald 
• Hjernesvigt
• Hjernetab
• Evnesvigt
• Evnetab
• Akut evnetab
• Pludseligt evnetab
• Begyndende hjerneskade / begyndende skade på hjernen



Overvejelser

For stroke
• Engelsk er verdenssproget
• Det hedder allerede stroke på svensk

Imod stroke
• Stroke er engelsk på godt og ondt, også i stavemåde og udtale
• Slagtilfælde og apopleksi, blodprop og blødning i hjernen findes i 
sproget



Brugertest

• Test af budskaber
• brugere i alderen 18-54 år 
og 55-75 år

• Videomateriale og lydoptagelser



Tre resultater

1. Piktogrammerne viser, at det 
handler om stroke

2. Brugerne forstår budskabet og 
at de skal ringe 1-1-2 

Jeg bliver ved med at sige blodprop, 
fordi det vil jeg jo mene, er det danske 
ord for det. Jamen hvad præcist det er, 
det er vel egentlig, at blodet stopper, og 
det samler sig et sted. Så kan blodårerne 
sprænge i det område. Hvis det nu er 
hjernen. Så springer det læk, eller hvad 
man skal sige. (09:19)
— Kristian, 29

“

Et stroke er, når man får en 
hjerneblødning, et hjernetilfælde og 
lignende, at der bliver nogle skader på 
hjernen, som gør, at visse 
muskelfunktioner bliver hæmmet. Jeg har 
oplevet dette i familien, og 
vedkommende har stadig problemer 
både med, at det ene øje drypper og, 
selvom det er en del år siden, at munden 
stadig hænger lidt. (08:12)
— Jørgen, 71

“

http://videos.sproutvideo.com/embed/489ddeb41816edc2c0/e34dd77301e794dd?autoplay=true&t=559
http://videos.sproutvideo.com/embed/189ddeb41f11efc490/8e968ef5a605d3cd?autoplay=true&t=492


Stroke

• Vi har valgt at indføre et nyt ord i dansk 

• Det er vigtigt at skabe et koncist og konsistent sprog 
omkring stroke 

• Hvis vi alle sammen forklarer, hvad et stroke er med cirka 
de samme ord, sætter det sig hurtigere fast



Remsen

• Hvordan lærer vi borgerne symptomerne?



Mnemoteknik

• Rim
• Bogstavrim
• Gentagelser og mønstre
• Rytme 
• Melodi
• Visualiseringer (sproglige og billedlige)



Quiz II

• Hvordan tegnes Nikolaj?

• Hvad skete der med Bennys bukser?

• Hoved, skulder, knæ og..?



En remse

• Stræk
• Snak
• Smil



En remse

• Stræk. Hænger den ene arm?
• Snak. Hænger ordene ikke sammen?
• Smil. Hænger den ene side af ansigtet?

• Ring 1-1-2. Et stroke er en begyndende skade på hjernen.



Remse med visuelt udtryk



Stroke: Budskabshieraki

• Et stroke er en begyndende skade på hjernen som følge af en 
blødning eller blodprop i hjernen

• Et stroke er en begyndende skade på hjernen som følge af en blødning 
eller blodprop i hjernen. Undersøg symptomer med ”Stræk, Snak, 
Smil”

• Et stroke er en begyndende skade på hjernen som følge af en blødning 
eller blodprop i hjernen. Undersøg symptomer med ”Stræk, Snak, 
Smil”. Ring straks 1-1-2, ved tegn på stroke



Oplægsholder
Præsentationsnoter
Som overordnet mission for indsatsen bruges RedHjernen, der indikerer en handling og giver aktører og samarbejdspartnere, samt borgerne mulighed for at være en del af en ’bevægelse’. 






LANCERING, SENSOMMER 2019



Mål 2022

• 60% af danskerne kender et 
af de mest almindelige 
symptomer på stroke

• 70% af danskerne vil 
alarmere 
1-1-2, hvis de oplever et af 
symptomerne



Kampagnebudskab

Du kan redde liv. 

Det eneste du skal gøre er, 
at kende de tre symptomer på stroke 

og straks ringe 1-1-2 hvis du oplever et af dem.



Idé: Gentagelser

• Vi er alle sammen forskellige, fordi vores hjerner er 
forskellige

• Samtidig lærer alle hjerner på præcis samme måde:
Gentagelse, gentagelse, gentagelse.

• På seværdige, overraskende og derfor memorable måder



Film på sociale medier og TV

• Potentielt skal alt fra 
kendisser, 
nyhedsudsendelser, 
sportstransmissioner, 
musikvideoer, 
skrifttyper, 
stillbilleder, 
memes og 
tegnefilm 
være med til at formidle 
budskabet på den mest 
memorable måde.



Redhjernen.dk



Test dig selv



Strukturelle forandringer

• Invitation til 
Sundhedsstyrelsen

• Politisk indsats
• Information til de regionale, 
sundhedsfaglige råd



Hjælp med at sprede budskabet!

• Del filmen, når den kommer
• Materiale i venteværelset
• …



Postkort som udsendes til 
alle praktiserende læger 
i Region Midtjylland 
i foråret 2019



Tid til spørgsmål
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