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Prehospitalt teamarbete 
vid hjärtstopp



Sverige 29% Sverige 10%Sverige >80%

(ERC EuReCa TWO 2020)

Sverige 53



Vad säger ERC om hjärtstartare?

Automated External Defibrillator 
(AED) är säker:

- för den drabbade

- för personer som inte har
hjärtstopp

- för bystanders och 
insatspersonal

Kyllaj hamnförening med AED i Hjärtstartarregistret



ERC Basic Life Support 2021 ERC Systems Saving Lives 2021



Svenska HLR-registret Årsrapport 2021



Ska vi nöja oss med 10% överlevnad vid  
hjärtstopp utanför sjukhus?

Ett helt Ödeshög eller Vindeln försvinner varje år

Vindeln: 5434 invånareÖdeshög: 5312 invånare

Omkomna i vägtrafiken jan-juli 2021: 93 personer (TSV)
Drunkningsolyckor Okt 2021: 91 personer (SLS)



Antal registrerade AED i Sverige över tid

HLR-registret årsrapport 2021

Vid årsskiftet 2020/2021 fanns det 18,415 
kontrollerade hjärtstartare i registret. 

Detta är en minskning med närmare 600 i 
jämförelse med motsvarande tidpunkt 
föregående år



Hjärtstopp och tillgängliga hjärtstartare på 
publika platser

Plats, publika platser Andel hjärtstopp
(%) 

Andel hjärtstartare
(%) 

Gata/torg 48.6 1.2

Park/terräng 12.4 ---
Sportanläggning 9.1 5.2
Arbetsplats 7.1 42.9
Affärscenter 6.9 1.0

Badplats 4.2 0.4

HLR-reg och SHR 2021

61%





Scapigliati (Resuscitation. Oct 2021)

Italiensk lag om hjärtstartare 2021



Sveriges Hjärtstartarregister (SHR)

• Ägs av Svenska HLR-rådet
• 18 800 hjärtstartare nov 2021
• Covid påverkat negativt
• Trend
• Årsrapport i HLR-registret



• Vi kan inte nöja oss med 10% överlevnad vid hjärtstopp utanför 
sjukhus, du kan göra skillnad

• Fler hjärtstartare behöver vara tillgängliga i bostadsområden där de 
flesta hjärtstopp utanför sjukhus inträffar

• Fler hjärtstartare behöver registreras, prata om registret med dina 
deltagare på HLR-kurs!

• Vi behöver en lagstiftning i Sverige om  hjärtstartare i samhället



Tack och välkommen på middag!
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