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Invitation til ordinær generalforsamling i Dansk Præhospital Selskab: 

Det er med stor glæde at vi i Dansk Præhospital Selskab kan invitere til en spændende dag med både 
faglige oplæg, debat og generalforsamling.  

Alle er velkomne, og det koster ikke noget, er du ikke medlem skal du blot melde dig ind inden dagen, det 
vil også være muligt at gøre det på stedet, vi skal dog gøre opmærksom på at det kun er muligt at være 25 
deltagere jf. forsamlingsloftet, det vil være først til mølle så skynd dig. Vi arbejder på at der er mulighed for 
at følge med via streaming. 

Sted: DOKK1, Hack Kampmanns pl.2, Aarhus  

Dato: 18/5-21 

Tid: 14.00 – 17.45 

Generalforsamling: 16.15 – 17.45 

Dagens program vil se ud som følger (vi gør dog opmærksom på at programmet kan ændres) 

14.00 – 14.15 Velkommen, dagens program. 

14.15 – 14.35 Oplæg omkring: I.V vs I.O ved hjertestop (anæstesilæge og PhD Asger Granfeldt, online) 

14.40 – 14.45 Pause 

14.45 – 15.05 Oplæg iltbehandling af Kol patienter (Paramediciner Arne Sylvester) 

15.05 – 15.10 Pause 

15.10 – 15.25 Oplæg omkring: Hvordan er det at være på den nye behandleruddannelse 
(Ambulancebehandler Elev Jonas Govaerts)  

15.25 – 15.35 pause 

15.35 – 16.05 Debat oplæg: Stort hoved små ampuller, handler om vi skal have flere medikamenter eller 
større viden (Lars Borup)  

16.05 – 16-15 pause 

16.15 -17. 45 generalforsamling (dagsorden kommer senere) 

Tilmelding: Grundet Covid-19 vil vi gerne vide hvor mange der kommer, derfor skal du tilmelde dig på vores 
hjemmeside www.danskpraehospitalselskab.dk eller sende en mail på 
hovedstaden@danskpraehospitalselskab.dk , når vi har registret din tilmelding vil du modtage en 
bekræftelse på mail. 

Vi skal have din tilmelding senest d. 8/5-21 

Vi glæder os til at se så mange af jer som muligt, I ønskes alle en rigtig god sommer. 

På vegne af DPHS-bestyrelse, Formand Peder Ersgaard 


