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I
déen er simpel: En app 
alarmerer folk i nærheden om 
et potentielt hjertestop, og så 
kan de vælge at løbe, køre 
eller på anden vis bringe den 

nærmeste hjertestarter til perso-
nen i nød. Og det kan ofte betale 
sig. I omkring 40 procent af 
tilfældene er der ankommet 
mindst én hjerteløber inden 
ambulancen. 

Det viser tal fra Region Hoved-
stadens Akutberedskab, som 
forskere har set nærmere på. I alt 
er godt 1500 hjerteløbere »løbet« 
til 433 hjertestop i Region Hoved-
staden det seneste år.

»Det peger på, at den danske 
befolkning rigtig gerne vil hjælpe 
og træde til ved hjertestop uden 
for hospitalet. Det er helt fanta-
stisk,« siger læge og forsker Linn 
Andelius fra Region Hovedstadens 
Akutberedskab, der alarmerer 
cirka 20 hjerteløbere per hjerte-
stop. 

Erfaringer fra Region Hovedsta-
den viser, at cirka halvdelen ser 
alarmen og reagerer på den.

I dag er omkring 35.000 tilmeldt 
som frivillige hjerteløbere, hvor de 
foreløbige undersøgelser tyder på, 
at langt de � este har modtaget 
førstehjælpsundervisning på et 
tidspunkt. Deres indsats kan være 
forskellen på liv og død for mange 
personer.

»Efter at man har fået et 
hjertestop, så er tid altafgørende,« 
siger Linn Andelius.

Ifølge TrygFonden vil en person 
med hjertestop, der først får hjælp, 
når ambulancen ankommer, have 
tre procent chance for at overleve. 
Men yder en person i nærheden – 
for eksempel en hjerteløber – 
førstehjælp, inden ambulancen 
ankommer, stiger chancen for at 
overleve til 12 pct. ifølge fonden.

Lørdag vandt læge og forsker 
Linn Andelius en pris i Chicago for 
sit arbejde med at undersøge 
hjerteløberordningen.

Endnu vides det ikke, hvilken 
betydning hjerteløberne har for 
overlevelsen, men det skal 
kommende forskning afdække.
De seneste tal er renset og sorterer 
de alarmer fra, som viste sig ikke at 
være hjertestop, oplyser akutbered-
skabet. Ritzau

Mange 
hjerteløbere 
kommer før 
ambulancen
Omkring 35.000 danskere 
har på godt et år meldt sig 
som hjerteløbere. Der er stort 
potentiale, mener forsker.
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Elderlearn startede som virksom-
hed i december 2017. Den er 
� nansieret via fondsstøtte fra 
Ensomme Gamles Værn og af de 
fem kommunale samarbejdspart-
nere Københavns Kommune, 
Høje-Taastrup Kommune, Ishøj 
Kommune, Frederiksberg Kom-
mune og Køge Kommune.
Den digitale platform, som 
iværksætterne håber kan hjælpe 
til at udbrede proajektet til endnu 
flere kommuner og på sigt til 
udlandet, er lavet i samarbejde 
med DTU-studerende. Den ser på 
en række parametre såsom bopæl, 
fritidsinteresser og særlige hensyn, 
som kan handle om rygning eller 
allergi over for husdyr.

For at få kontakt til sprogstude-
rende og ældre har de to iværk-
sættere i første omgang holdt 
oplæg for sprogskoler, lærere, 
hjemmehjælpere og på plejehjem. 
De ældre og de sprogstuderende, 
der er med i Elderlearn, er frivillige. 
Den ældste, der er med i dag, er 97 
år gammel. Den yngste er 18.
Elderlearn kalder sig for en 
socialøkonomisk virksomhed, idet 
den arbejder med et socialt og 
kulturelt sigte, har erhvervsdrift og 
ønsker at reinvestere en del af 
overskuddet til at fremme målet 
om at afska� e ensomhed og 
hjælpe udlændinges integration 
på vej.

Da alle virksomheder kan kalde sig 
socialøkonomiske, opstillede 
regeringen i 2015 fem kriterier, der 
afgør, om en virksomhed er 
socialøkonomisk og dermed kan 
blive registreret som en Registre-
ret Socialøkonomisk Virksomhed 
(RSV). Elderlearn er dog ikke 
registreret her.
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de med fem. I dag er de her stadig, og Aujaswi 
Seth vil gerne blive, men hans skolegang på 
internationale linjer har ladt ham i stikken med 
manglende danskkundskaber.

Så nu mødes Aujaswi Seth og Kirsten Palm 
Larsen for at øve dansk. Og for at holde hin-
anden ved selskab. Det gør de ligesom mange 
andre par, der er blevet sat sammen af en ny 
socialøkonomisk virksomhed ved navn Elder-
learn.

Ensomhed koster milliarder af kroner
Virksomheden er næsten et år gammel, og bag 
den står to unge iværksættere med store am-
bitioner, Andreas Reventlow og Nicklas Sten-
feldt. De vil afska� e ensomhed blandt ældre 
og hjælpe udlændinge til bedre integration, 
og de fortæller, at de indtil videre har matchet 
knap 280 par.

»Vi startede med at se på ensomhed blandt 
ældre, men det har vist sig, at vi måske hjæl-
per udlændinge i lige så høj grad. Elderlearn 
sætter udlændinge, der er i gang med dansk-
kurser, i kontakt med ældre, der er ensomme 
eller i risikogruppen for ensomhed,« fortæller 
Andreas Reventlow.

Konceptet er simpelt og lyder genkendeligt: 
besøgsvenner og sprogtræning. Men de unge 

iværksættere fortæller entusiastisk, at de 
ser store muligheder for både virksom-

heden og for samfundsøkonomien.
»Mange andre aktører arbejder ma-

nuelt med A4-papirer og rodebun-
ker. Vi har gjort processen digital, og 
dermed er den også skalérbar. Vores 

mål er, at Elderlearn skal udbredes 
til resten af Danmark og på sigt til an-

dre lande. Vi kigger især på Norden, 
Tyskland og Holland, hvor man også ofte 

� ytter tidligt hjemmefra og ikke bor sammen 
med den ældre generation,« siger Nicklas Sten-
feldt.

Hvad angår samfundsøkonomien, fremhæ-
ver han, at det er »møgdyrt for samfundet at 
have ensomhed på sundhedskontoen og ud-
lændinge, der ikke er integreret«. Han henvi-
ser til Sundhedsstyrelsens rapport »Sygdoms-
byrden i Danmark 2016«.

Af den fremgår det, at der årligt er ekstra 
omkostninger for 2,2 milliarder kroner til be-
handling og pleje samt 7,8 milliarder kroner i 
tabt arbejdsfortjeneste blandt personer, der 
er ensomme, i forhold til personer, der ikke er 
ensomme. Samme rapport viser, at ensomhed 

82
-årige Kirsten Palm Larsen 
havde lavet ka� e, da Aujaswi 
Seth første gang kom på be-
søg. Men det kom hun ikke 
godt af sted med, som hun si-

ger. Den var for stærk. Så i dag byder hun den 
25-årige inder på sodavand og øl i hjemmet i 
Høje Taastrup.

Hun kom heller ikke godt af sted med den 
opblødende kommentar: »Det er jo smag og 
behag«. Eller det næste forsøg på at punktere 
den lidt anspændte stemning: »Vi � nder ud af 
det hen ad vejen«, for han svarede: »Hvilken 
vej?«

Kirsten Palm Larsen griner og opsummerer: 
»Vi har altså mange talemåder, som man kan 
misforstå.«

De mange talemåder har hun tænkt over 
siden, så denne fredag eftermiddag sidst i ok-
tober, hvor de mødes for anden gang, har hun 
forberedt sig. Hun har fundet billedkort, dag-
lige vendinger og talemåder frem, så de kan 
øve Aujaswis danske.

Hun fortæller blandt andet, at selv om ro er 
det modsatte af uro, så er krudt ikke det mod-
satte af ukrudt. Og hvis en mand er forelsket 
i en kvinde, som ikke vil have ham, kan man 
sige, at han er blevet brændt af.

»Men det er ikke, fordi vi 
brænder ham!«

Aujaswi Seth griner og 
nikker. Han kom til Dan-
mark for ti år siden, da 
hans far � k arbejde som 
overlæge i Viborg. Fami-
lien gav det nye liv i Dan-
mark et år. Så forlængede 

 Kirsten serverer 
danskvand og
danske udtryk
for Aujaswi 
Aujaswi Seth fra Indien mødes en gang om ugen med 82-årige Kirsten Palm 
Larsen via Elderlearn. Det er en ny virksomhed, som to unge iværksættere 
har store ambitioner med. De vil afska� e ensomhed blandt ældre og 
samtidig hjælpe udlændinge til bedre integration – ikke kun i Danmark.

Af Mathilde Graversen  matg@berlingske.dk 

»Flere ældre er 
overraskede over, 
at unge udlændinge 
overhovedet gider 
besøge dem. Men vi 
har udlændinge i kø.«
NICKLAS STENFELDT , EN AF DE TO 
INITIATIVTAGERE TIL ELDERLEARN
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Kirsten Palm Larsen er meget hjemme, efter 
at hendes mand har fået en hjerneblødning 
og nu sidder i kørestol. Hun og hendes 
mand får en gang om ugen besøg af indiske 
Aujaswi Seth. Foto: Linda Kastrup

kan relateres til lere dødsfald end svær over-
vægt og usikker sex.

Svækkede ældre kan også hjælpe
Nicklas Stenfeldt har erfaring fra tidligere star-
tups, mens Andreas Reventlow er idemanden 
bag Elderlearn. Ideen opstod, efter at Andreas 
havde skrevet speciale om ensomhed blandt 
ældre på sociologistudiet ved Københavns Uni-
versitet. Han koblede sin viden herfra med en 
oplevelse i Tyskland, hvor han besøgte et ple-
jehjem i en måned for at lære tysk.

»Jeg har aldrig lært sprog mere intensivt no-
gensinde i mit liv, for de ældre kunne kun tale 

tysk. Og jeg tænkte, at det var fantastisk, at 
selv svækkede ældre kan hjælpe andre,« siger 
han og tilføjer:

»Det er spændende at gå til så stor en be-
folkningsgruppe med positive briller og se dem 
som en ressource i stedet for en udgift – og så 
erfare, at det er rigtigt. De har vildt meget at 
byde på.«

For at gøre ældrebyrden til ældrestyrken og 
samtidig mindske ensomheden blandt ældre 
mener de to iværksættere, at de ældre skal ha-
ve mulighed for at hjælpe andre. Ældre skal 
opleve, at der er brug for dem, og at de bidra-
ger med noget.

»Derfor går vi ikke ud og spørger den ældre: 
»Er du ensom, og vil du have besøg?« Vi spør-
ger, om den ældre har lyst til at hjælpe en 
sprogstuderende med at lære dansk,« siger 
Nicklas Stenfeldt og tilføjer:

»Flere ældre er overraskede over, at unge 
udlændinge overhovedet gider besøge dem. 
Men vi har udlændinge i kø.«

Tilmeldinger fra sprogstuderende, der kan 
være alt fra lygtninge til udvekslingsstude-
rende, er tikket ind i hurtigere tempo end til-
meldingerne fra de ældre. Så i øjeblikket ven-
ter 140 sprogstuderende på at blive besøgsven 
hos en ældre.

Hvem vil tale med en gammel kone?
Kirsten Palm Larsen har også været betænke-
lig ved, om 25-årige Aujaswi Seth virkelig hav-
de lyst til at besøge hende.

»Han er jo et ungt menneske, og jeg kan da 
godt tænke på, hvad han tænker om at sidde 
med sådan en gammel kone. Jeg kunne jo væ-
re mor til hans mor,« siger hun over telefonen, 
inden Berlingske møder dem begge i hendes 
stue.

Aujaswi Seth fortæller, at han også var ner-
vøs, første gang de skulle mødes:

»I begyndelsen var jeg lidt bekymret for, 
hvis hun ikke kunne lide mig. Men så snak-
kede vi rigtig meget.«

I Elderlearn oplever iværksætterne, at man-
ge af de sprogstuderende kommer fra lande, 
hvor de er mere vant til at interagere med den 
ældre generation, og hvor de har stor respekt 
for ældre. Meget apropos udbryder Aujaswi 
Seth uopfordret under besøget hos Kirsten 
Palm Larsen: »I Indien har vi meget respekt 
for de ældre.«

Aujaswi Seth går til danskundervisning to 
aftener om ugen ved siden af sin erhvervsud-

dannelse på Technical Education Copenhagen 
på Frederiksberg. Det er hans lærer på aften-
kurset, der foreslog ham at inde en ældre ven 
at besøge via Elderlearn.

Kirsten Palm Larsen blev spurgt, om hun 
ville være med, af plejepersonalet, der kom-
mer og hjælper hendes mand. Han er 83 år og 
ik en hjerneblødning efter et fald på badevæ-
relset for tre år siden. I dag har han ikke meget 
sprog tilbage, men han følger med fra sin kø-
restol, idet Kirsten viser billedkort og nedskrev-
ne vendinger til Aujaswi Seth, som hun tidli-
gere har brugt til at øve sproget med sin mand. 
Til næste år har de været gift i 60 år.

De mange hjemmeplejere, der kommer i lø-
bet af en dag, har ofte udenlandsk baggrund 
og svært ved dansk, fortæller Kirsten Palm 
Larsen. Det er en af grundene til, at hun sagde 
ja til at lære det danske sprog fra sig gennem 
Elderlearn. Desuden er hun selv begyndt at 
lede mere efter ordene. Og så har hun hele li-
vet været engageret i spejderbevægelsen og 
Sct. Georgs Gilderne, så det er en del af hendes 
liv, at »man hjælper, hvor man kan«.

»Og da det er på hjemmebane, så kræver det 
ikke noget af mig, andet end at jeg skal være 
hjemme. Og jeg har jo tiden,« tilføjer hun.

Hos Elderlearn håber Andreas Reventlow 
og Nicklas Stenfeldt, at lere ældre vil tage sig 
tid til at snakke dansk med en sprogstuderen-
de. Også ældre uden for de nuværende fem 
kommuner i hovedstadsområdet, som Elder-
learn samarbejder med i dag.

25-årige Aujaswi Seth kom til Danmark for cirka ti år siden fra Indien, da hans forældre ik 
job i Danmark. Aujaswi gik på en international linje på gymnasiet, og i dag har han fortsat 
svært ved det danske sprog. Foto: Linda Kastrup


