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[ Der findes ingen steder med så
mange hjertestartere og så effektiv en
infrastruktur, når alarmen indløber.

PerSchorling, Firstaed

Lørdag 23. marts 2013

■ Sund & Bælt havde et overskud på over en milliard kroner i
2012. Arkivfoto: Michael Bager

Storebæltsbroen bader i penge

Storebælt: For hver gang solen går ned over Storebælt,
har 30.000 køretøjer krydset
broen mellem Fyn og Sjælland.
Og det er selskabet Sund &
Bælt godt tilfreds med.
Dermed viste 2012 sig nemlig at være det næstmest indbringende år for den snart 15
år gamle bro.
Vejindtægterne for Storebæltsbroen beløb sig i 2012 til
mere end 2,5 milliarder kroner, hvilket er 122 millioner
kroner mere end i 2011.
Det betyder, at selskabet
kommer ud af 2012 med et
overskud på 1,074 milliarder

kroner før finansielle værdireguleringer og skat, og det
er større, end koncernen havde forventet.
Resultat bevirker, at A/S
Storebælt afdrager 1,6 milliarder kroner på den rentebærende nettogæld, som ved
udgangen af 2012 er på 26
milliarder kroner.
Trafikken over Storebæltsbroen steg i 2012 med 0,7
procent i forhold til 2011.
I alt passerede 10,9 millioner køretøjer forbindelsen,
som blev åbnet for togtrafik
1. juni 1996 og for ikke skinnekrævende, motoriserede
køretøjer den 14. juni 1998.

En million til it-nødstedte

Syddanmark: Om to år skal
alle danskeres kontakt til
det offentlige foregå digitalt,
og det gør mange ældre bekymrede. Derfor har Esbjerg
Kommune indgået et samarbejde med virksomheden
Computerfriend for at opfinde redskaber til it-nødstedte ældre. Og det, synes
formandskabet i Syddansk
Vækstforum, er så forbilledlig en idé, at det har valgt at
støtte projektet med en million kroner.
- Projektet er et godt ek-

sempel på, hvordan offentlige og private parter kan
arbejde sammen om at finde
gode løsninger på tidens udfordringer. Det er vigtigt,
at vi ikke taber borgere på
gulvet i den nye digitale tidsalder, siger regionsrådsformand Carl Holst (V).
Der var også støttekroner
til fire andre projekter, blandt
andet til udviklingen af en
app, der kan hjælpe demente
med at bo i eget hjem, og mobil støtte til blinde og svagtseende.

Snak giver holdbare studerende

Fyn: Medicin, idræt, jura og
statskundskab gør det. Snakker sig frem til de bedste af
de studerende, der har søgt
ind på Syddansk Universitet
(SDU) med andet end karaktergennemsnittet som kvalifikation. Og lader man interviews, tests og motiverede
ansøgninger råde i optagelsen til studier med adgangsbegrænsninger, er tendensen
klar. Studerende, der er optaget på den måde, har mindre
frafald end de studerende,
der er optaget alene på karaktergennemsnittet fra deres gymnasiale uddannelse.
- Kvote 2-ansøgere holder
bedre fast i studierne, og vi
oplever mere og mere, at an-

søgerne faktisk også gerne vil
gennem disse tests og interviews. Måske fordi, der er en
tryghed i at få at vide, at man
er god nok, siger Jacob Jensen, analysechef på Syddansk
Universitet, i en pressemeddelelse.
Fristen for at søge ind på
landets universiteter via kvote 2 udløb mandag, og igen i
år er SDU et eftertragtet sted
at læse. Universitetet har fået
8239 ansøgninger fra studerende, der altså har andet end
et højt gennemsnit at byde
på. Ud af dem har 2816 valgt
SDU som det universitet, de
helst vil studere på. Det er en
stigning på 11 procent i forhold til sidste år.

Hårdt
satspå
livredderteknologi
■ På mandag skal
minister for by, bolig
og landdistrikter,
Carsten Hansen (S),
overbevises om,
at langelandsk
nødhjælpssystem
bør udbredes
Langeland: Langeland er ikke

det værste sted i verden at få
et hjertestop.
Der går i gennemsnit blot
omkring fem minutter, fra
der bliver slået alarm, til hjælpen er fremme, og det agter
Per Schorling fra firmaet Firstaed at udnytte, når minister
for by, bolig og landdistrikter,
Carsten Hansen (S), kommer
på besøg på øen på mandag.
Kort fortalt skal ministeren overbevises om, at det,
der godt kan kaldes en langelandsk førstehjælpsmodel,
bør udbredes til hele landet.
750 liv kan reddes
Og Schorling har en rapport
med som våben.
- Vi har haft Teknologisk
Institut til at vurdere systemet, og de er kommet frem
til, at vi kan redde 750 liv om
året, hvis det bliver rullet ud
i hele landet, siger Per Schorling.
Og lad os så lige få styr på,
hvad det hele handler om.
På Langeland har den lokale hjertestarterforening 3000
medlemmer, og foreningen
har fået hængt omkring 90
hjertestartere op over hele
øen.
For godt et år siden begyndte så et forsøg, som indebar, at
160 af medlemmerne fik et
udvidet førstehjælpskursus
og en mobiltelefon, ligesom
alarmcentralen i Odense tog
et stykke ny teknologi i brug.
De ni udvalgte
Det er udviklet af blandt andre Per Schorling og forman-

den for Langelands Hjertestarterforening,
Henrik
Scharkow, som er medstifter
af Firstaead, og består dels af
avanceret it-udstyr, dels af en
såkaldt applikation - en app til mobiltelefonen.
Og hold så fast.
Når alarmen indløber på
alarmcentralen i Odense,
indtaster den vagthavende
den adresse, som den nødlidende befinder sig på - hvorefter systemet automatisk giver besked til akuthjælpernes
mobiltelefoner.
Men ikke til alle 160.
- Det er kun de ni akuthjælpere, der er tættest på den
nødlidende, som får besked.
Systemet finder simpelthen
telefonernes gps-placering,
siger Per Schorling.
Det er smart. Og det er heller ikke tosset, at akuthjælperne har helt styr på Langelands hjertestartere, og at de
hurtigt kan få fat i et eksemplar, eftersom der kun er et
par kilometer imellem dem.
Økonomisk gevinst
Dertil skal lægges, at Teknologisk Institut har regnet på,
hvad det vil koste at indføre
teknologien over hele landet.
Og da der rent faktisk er en
økonomisk gevinst at hente
for samfundet, mener Per
Schorling nok, at han har noget at skyde med, når øen får
ministerbesøg på mandag.
- Jeg vil fortælle Carsten
Hansen, at det her er det bedste system i verden. Der findes ingen steder med så mange hjertestartere og så effektiv
en infrastruktur, når alarmen
indløber, siger Per Schorling,
som umiddelbart er optimistisk.
- Jeg har helt ærligt svært
ved at se argumenterne imod.
Så jeg vil fortælle ministeren
om systemet, bede ham om
at se på det med friske øjne
og spørge sig selv, om vi ikke
skulle tage at redde nogle liv,
siger Per Schorling.

■ På mandag skal Per Schorling gøre sine hoser grønne og
overbevise minister for by, bolig og landdistrikter, Carsten
Hansen, om, at den langelandske hjertestarterordning skal
udbredes til hele landet. Foto: Jørgen Hansen

Mellemstatus

■ Der er kun to kilometer
mellem hjertestarterne på
Langeland. Og da øen ydermere har 200 akuthjælpere,
er hjælpen hurtigt fremme
hos den nødlidende.
Foto: Jørgen Outzen
Så der bliver lidt at tænke
på for Carsten Hansen, som i
øvrigt kommer til Rudkøbing
for at debattere med folke-

Projektet på Langeland er blevet evalueret.
I perioden fra den 26. marts
2012 og 11 måneder frem blev
akuthjælpere kaldt ud i alt 263
gange.
Der gik i gennemsnit fem minutter og fem sekunder, fra
alarmen lød, til en akuthjælper
fra fremme ved den nødlidende.
Ifølge Per Schorling, som er
partner i firmaet bag projektet, er der forventninger om at
nedbringe responstiden, så den
kommer under fem minutter.

tingsmedlem Erling Bonnesen fra Venstre.
Debatten starter i borgerhuset klokken 19.

Af FinnEriksen
fier@faa.dk
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Værdipapirer
■ B&O banket bagest
- renten relativt rolig

Dererpenge
iatreddeliv
■ Hvis den langelandske model bliver
landsdækkende, vil
750 liv blive reddet
- og mange millioner
blive tjent
Langeland: Man kan ikke gøre

menneskeliv op i penge - og
dog.
For det er præcis, hvad Teknologisk Institut i Taastrup
har gjort.
Det er firmaet bag førstehjælpssystemet på Langeland, Firstaed, der har bedt
instituttet om at regne på
konsekvenserne, hvis systemet bliver indført i hele kongeriget.
Og i rapporten, som Fyns
Amts Avis er i besiddelse af,
konkluder instituttet, at omkring 750 menneskeliv vil
blive reddet, ligesom der vil

være en økonomisk gevinst at
hente.
Overskudsforretning
Der skal ganske vist bruges
yderligere 13.500 hjertestartere og tilhørende skabe samt
omkring 59.000 frivillige
akuthjælpere, som skal uddannes i førstehjælp og forsynes med mobiltelefoner og
abonnementer.
Det er ikke billigt.
Faktisk løber det op i svimlende 920 millioner kroner
det første og 180 millioner
kroner i hvert af de følgende
år, men det kan alligevel godt
svare sig.
Også ud fra en økonomisk
betragtning.
For levende mennesker
betaler skat og bidrager i det
hele taget til samfundsøkonomien.
Og selv om der tages højde
for, at de 750 overlevende skal
have lægelig behandling og

Den langelandske livredderordning
Der går i gennemsnit 2 minutter og 29 sekunder, fra en person slår alarm, til hjælpen er
fremme.
Den hurtige responstid er mulig, fordi alarmcentralen via en
applikation giver besked til omkring 200 langelændere.
De har alle fået et omfattende
førstehjælpskursus og ved desuden, hvor øens hjertestartere
befinder sig.
Applikationen er udviklet af
firmaet Firstaed, som har Per
Schorling fra Thurø som med-

ejer.
Kimen til ordningen er lagt af et
par initiativrige langelændere,
som for et par år siden startede
Langelands Hjertestarterforening.
Via indsamlinger lykkedes det
at skaffe penge til godt 90 hjertestartere, som er placeret rundt
omkring på øen.
Foreningen har i dag 3000 medlemmer, af hvilke 200 er akuthælpere, og har Henrik Scharkow som formand.

somme tider også plejehjemspladser, har Teknologisk
Institut ikke desto mindre
opgjort deres samlede skattebetalinger og produktionsværdi til 1,5 milliarder kroner
om året.
Der er med andre ord tale
om en overskudsforretning
fra år ét, og så hører det med
til fortællingen, at Firstaeds
kombination af avancerede
it-systemer til alarmcentralerne samt applikationer til
akuthjælpernes mobiltelefoner vil koste i omegnen af 40
millioner kroner - og dermed
tegner sig for godt og vel fire

procent af de samlede udgifter.
Beregningerne tager udgangspunkt i, at der aldrig er
længere end to kilometer til
den nærmeste hjertestarter i
tyndt og 300 meter i tæt befolkede områder.
Det betyder nemlig, at den
gennemsnitlige responstid,
som i dag ligger på mellem 8
og 10 minutter, kan reduceres
til fem minutter.

Kilde: Henrik Scharkow

Af FinnEriksen
fier@faa.dk

Det danske aktiemarked endte i rødt i går, mens renterne
endte stort set uændret.
På aktiemarkedet fragik
udbytter i flere af C20 Capindeksets store selskaber. Det
tyngede indekset, der endte
med et fald på 0,3 pct. Korrigeres der for udbyttebetalingerne, endte indekset dog
kun 0,1 pct. lavere.
Men det største kursfald
på den københavnske børs
kunne på ingen måde undskyldes med udbytte - tværtimod. Bang & Olufsen chokerede markedet med en
voldsom nedjustering af forventningerne til regnskabsåret 2012/13 før markedets
åbning i forbindelse med offentliggørelse af foreløbige
tal for tredje kvartal.
B&O-aktien faldt 14,8 pct.
til kurs 52, og det gjorde aktien til fredagens bundprop
blandt samtlige aktier og
sendte aktien ned i det laveste niveau siden slutningen af
2011.
C20-indeksets mest faldende aktier var Lundbeck, GN
Store Nord og DSV, der alle
var blandt de selskaber, der
betalte udbytte til aktionærerne. DSV betalte 1,25 kr.,
GN 0,49 kr. og Lundbeck 2,00
kr. Korrigeres der for disse
udbetalinger, var der faktisk
tale om en lille stigning til
Lundbeck.
Også Carlsberg betalte udbytte til sine aktionærer og
faldt 0,8 pct. til 571,5, svarende til et fald på 4,5 kr., mindre
end udbyttet på 6 kr.
Der var også fald til de to
Mærsk-aktier, idet B-aktien
faldt 0,6 pct. til kurs 46.400 og
A-aktien faldt 0,3 pct. til kurs
44.560. Udsigten til, at ratestigningerne ikke slår igennem, sendte aktierne ned.
I hvert fald dykker det samlede rateindeks Shanghai
Containerized Freight Index
(SCFI) samlet 11,9 pct. på ruten Asien-Europa.
Danske Bank blev dagens
højdespringer med en stigning på 1,5 pct. til kurs 107,4.
Renterne blev kortvarigt
rusket rundt af det tyske Ifoindeks, da tallet blev offentliggjort klokken 10 fredag,
men ved dagens slutning var
renten stort set uændret.
Opgørelsen over den tyske

OMXC20
Aktie

Kurs

Ændr.

A.P. Møller - Mærsk A
44.560,00 -120,00
A.P. Møller - Mærsk B
46.400,00 -280,00
Carlsberg B
571,50
-4,50
Chr. Hansen Holding
210,40 +0,90
Coloplast B
322,10 +3,10
Danske Bank
107,40 +1,60
DSV
141,70
-1,90
FLSmidth & Co.
350,20
-5,00
GN Store Nord
103,70
-1,30
H. Lundbeck
99,90
-1,90
Jyske Bank
199,90
-2,30
Nordea Bank
65,55
-0,20
Novo Nordisk B
927,50
-9,50
Novozymes B
200,30
-2,00
Pandora
152,70 +1,20
TDC
45,90
-0,05
Topdanmark
140,20
-0,30
Tryg
470,00
-2,00
Vestas Wind Systems
47,70 +0,50
William Demant Holding
488,00 +1,30

VALUTAKURSER
Valuta
Euro
US-dollar
Pund
Svenske kr.
Norske kr.
Schweiz fr.
Can. dollar
Yen
Aus. dollar
Letl. lats
Lita. litas
Pol. zloty
Cze. koruna
H.K. dollar
Singa. dollar
Tyrk. lira
SDR

Kurs
Ændr.
745,27 -0,04
575,59 -1,72
873,91 -1,23
88,48 -0,61
98,85 +0,11
610,28 +0,62
562,09 -2,07
6,07 +0,00
600,44 -1,83
1.061,18 -0,97
215,85 -0,01
178,28 +0,10
28,85 -0,02
74,14 -0,22
460,70 -1,31
316,36 -1,81
867,11
www.rb-borsen.dk

erhvervstillid udviklede sig
svagere end ventet i marts,
og det skabte kortvarigt bud
efter obligationer med rentefald til følge.
Efterfølgende rettede renterne sig dog igen, og den toneangivende 10-årige danske
statsobligation endte dagen
med en rente på 1,55 pct. - et
basispoint højere end torsdagens lukkeniveau.
Ifo-indekset faldt til 106,7
fra 107,4 måneden før. Det
skal sammenlignes med markedskonsensus om en stigning til indeks 107,8 ifølge
Bloomberg.
- Der er stadig ikke den store tvivl om, at Tyskland fremstår som den stærke mand i
det skrøbelige vækstbillede
for euroområdet, konstaterer
Handelsbankens
cheføkonom, Jes Asmussen.
Ellers var fokus på Cypern
igen, igen. Formanden for
det cypriotiske parlaments
finanskomité, Averof Neofytou, indgød optimisme, da
han antydede, at en løsning
var på vej. Han fortalte ifølge
Bloomberg, at situationen
fortsat er svær og at man stadig leder efter et kompromis.
Men han håbede, at en redningsplan kunne blive godkendt senere fredag.

Bliver du set?
Har du brug for en hjemmeside?

