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AF VIKTOR BRANDT
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flere andre steder i landet. Derfor er
Hjertestarterforeningen blevet stiftet,
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og med 215 frivillige og en app skal
de sikre hurtigere hjælp.

Seneste nyt

De 215 såkaldte akuthjælpere har fået førstehjælpstræning, og de står til
rådighed døgnet rundt. De er alle blevet udstyret med en app på deres

Flere nyheder

Svageste salgsvækst i over 10 år får Novo til
at nedjustere (07:34)

smartphone, som kan tilkalde og koordinere akuthjælpernes assistance.
Applikationen, der er udviklet af FirstAED, registrerer automatisk, hvilke

AstraZeneca blæser til angreb (07:16)

akuthjælpere der er tættest på den syge eller tilskadekomne.
Kun få danskere sluger Lundbecks
alkoholpille (06:40)

”Førhen var jeg også koblet på en hjertestarter. Men når de ringede kunne jeg
stå i Svendborg og handle ind, og så kunne jeg jo umuligt nå ud. Nu bliver de

Ny app sikrer hurtig førstehjælp (30.04)

nærmeste tilkaldt, så derfor virker det lige med det samme,” udtaler akuthjælper
Hanne Hamann i en pressemeddelelse.

Insider-handel kan forsinke indisk storhandel
(30.04)

I Danmark rammes cirka 3.500 mennesker hvert år af et hjertestop, mens de

FDA accepterer suppl. Lundbeck-ansøgning
for Abilify Maintena (30.04)

opholder sig uden for hospitalet.

"Det var ikke en del af min
karriereplan..." (30.04)

Kan brede sig til Europa

Kolding skubber Novo-direktør ud i kulden
(30.04)

Holdet bag FirstAED er glade for den forskel systemet gør på Langeland. Nu vil
de gerne sprede løsningen ud til andre dele af Danmark. Samtidig er de

Genmabs lægemiddelhåb svigter (30.04)

allerede i kontakt med flere potentielle kunder internationalt.

USA trækker GSK-omsætning ned (30.04)

”Jeg er ikke i tvivl om, at vi vil kunne øge overlevelsen betragteligt i Danmark,

Medie: Sanofi vil frasælge for 40 mia. kr.
(30.04)

hvis vi ruller løsningen ud i hele landet med samme set-up, som vi har på
Langeland,” udtaler direktør Per Schorling, der står for Business Development i

Danske løfter Össur-kursmål (30.04)

FirstAED, i en pressemeddelelsen.

Novo Ventures' medinvestorer sælger ud
(30.04)

Det er næppe utænkeligt, at FirstAED vil brede sig ud over landets grænser.
Applikationen har allerede vakt interesse hos formanden for det Europæiske

Linak holder igen med opkøb trods fyldt
pengetank (30.04)

Råd for Genoplivning, Maaret Castrén, som er en af fortalerne for systemet.

FDA godkender lungekræft-middel fra
Novartis (30.04)

”Vi bør bruge teknologi, når det er muligt, og når det forbedrer oplevelsen af at
være patient, hvilket er, hvad dette system gør. Det er den eneste måde, man
kan alarmere nogen, der ikke er på stedet. Og jo bedre systemet bliver
inkorporeret, jo bedre vil det også virke. Når folk bliver vant til systemet, vil der
være endnu kortere responstider, fordi der er flere hjælpere, og folk bliver mere
opmærksomme på de alarmer de modtager,” udtaler Maaret Castrén, der
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udover formandsposten for det Europæiske Råd for Genoplivning også er
forsker på Karolinska Instituttet i Stockholm, i pressemeddelelsen.
Innovativt app-projekt skal redde liv i Danmark
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medicokæmpe lægger sig i de
fleste tilfælde i overhalingsbanen,
viser MedWatchs kortlægning over
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formåen.
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Kun få danskere
sluger Lundbecks
alkoholpille

"Det var ikke en del
af min
karriereplan..."
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MEDICINAL & BIOTEK: Den tidligere

bidrage til at løfte Lundbeck over
den nuværende patentkløft, men i
Danmark har nærmest ingen indtil
videre fået øjnene op for
alkoholpillen Selincro. Lundbeck er
tavs.

Danske Bank-topchef, Eivind
Kolding skugger Novo-direktøren
Ulrik Spork ud i forbindelse med
sin tiltrædelse. Han kommenterer
her sin afsked med Novo A/S over
for MedWatch.
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Novo Nordisk på
diabetesmarkedet.
Kampen vil ikke mindst
kredse om Novo Nordisks
guldæg Victoza.

Genmabs
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svigter
MEDICINAL & BIOTEK:
Antistofselskabet
Genmab modtager lavere
royalty-betaling for
lægemiddelhåbet Arzerra
i første kvartal 2014
sammenlignet med fjerde
kvartal 2013. (opdateret
kl. 13:19)
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