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Stort tack för allt
arbete i HLR-Sverige
Y Nytt år, nya förutsättningar, ett talesätt som verkligen känns
extra sant just i år.
Vi har ett nytt fräscht 2022 att se fram emot och de nya vetenskapligt baserade riktlinjer som publicerades av det Europeiska
HLR-rådet 2021 har nu implementerats i rykande färska och
uppdaterade utbildningsprogram i första hjälpen och HLR på alla
nivåer för alla verksamheter, för hela Sverige.
Vid kongressen HLR2021 i Göteborg den 23-24 november
lanserades dessa och vi fick samtidigt träffas och ta del av spännande föredrag. HLR2021 blev mycket lyckat med totalt ca 2700
deltagare på plats och online och begreppet hybridkongress är
här för att stanna.
En ny uppdaterad grund har därmed lagts för HLR-Sverige
att ta del av, sprida, utbilda och samverka kring så att fler kan
överleva hjärtstopp och andra livshotande tillstånd, fram till nästa
guidelines-publicering år 2025 med planerad lansering 2026.

”

Det är alltid
lika roligt att
träffas och
se det stora
engagemang
som finns
och som är
unikt för
Sverige.

Under året kommer vi att kunna återgå till normalstatus kring
både utbildning och behandling vilket känns mycket bra och
dessutom är viktigt eftersom utbildningsinsatser varit eftersatta i
2 års tid. Planera in din utbildning och ta del av alla resurser som
vi samlat för dig på hlr.nu. Överväg också att åka på den stora
Europiska ambulanskongressen EMS2022 i Glasgow den 4-6 maj
eller till ERC:s kommande kongress ERC2022 i Antwerpen Belgien
den 16-17 juni med fokus på implementation och pedagogik.
Stort tack för allt fint arbete som sker
ute i HLR-Sverige, det är alltid lika roligt att
träffas och se det stora engagemang som
finns och som är unikt för Sverige. Det skall
vi hålla fast vid och utöka – tillsammans
räddar vi liv!

Andreas Claesson
Ordförande Svenska HLR-rådet
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Y På MiniAnne påsen finns en
QR-kod som leder till HLR-rådets webbsida med filmer, handlingsplaner och webbutbildningar
för samhällsprogrammen. Syftet
med koden är att deltagare efter
utbildning enkelt ska kunna
repetera och fortsätta att öva
HLR. Övningsdockan MiniAnne
kan användas till Vuxen-HLR,
samt om den kompletteras med
juniorlungor även till Barn-HLR
utbildning.

Ny riktlinjer i HLR och Första hjälpen
Y I november 2021 publicerades nya
nationella riktlinjer för hjärt-lungräddning och första hjälpen. Målet är att öka
överlevnaden vid plötsligt hjärtstopp,
samt att förebygga skadeutveckling och
minska lidande vid första hjälpeninsatser.
Riktlinjerna baseras på vetenskap och
beprövad erfarenhet. En sammanfattning
av svenska medicinska och pedagogiska
riktlinjerna för HLR och Första hjälpen
finns att läsa här: www.hlr.nu/wpcontent/uploads/2021/11/
Sammanfattning-2021. pdf
Arbetet med nya riktlinjer inleds med
att det globala HLR-rådet, International
Liaison Committee on Resuscitation

(ILCOR), genomför en systematisk
genomgång där internationella experter
inom HLR och första hjälpen granskar all
publicerad forskning i ämnet.
Denna kunskapsgenomgång sker vart
femte år och resulterar i nya riktlinjer som
publiceras av ILCOR, American Heart
Association (AHA) och European Resuscitation Council (ERC). Riktlinjer från
ERC kan laddas ner här www.erc.edu/.
Baserat på dessa skapas de svenska riktlinjerna och utbildningsprogrammen. Den
kunskap som förmedlas inom ramen för
dessa är därmed evidensbaserade, dvs.
det finns konkreta bevis för att åtgärderna som rekommenderas har effekt och
gör nytta.
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Skidglädje och skidsäkerhet för unga

Ny rekommendation
för temperaturreglering
Y Behandling med mild hypotermi
(nedkylning till 32-34 grader i 12-24
timmar) för patienter som är medvetslösa
efter hjärtstopp har varit en viktig del av
intensivvården sedan början av 2000-talet, då två små randomiserade kontrollerade studier publicerades. Dessa studier
visade en liten men lovande effekt av
behandlingen för patienter som drabbats
av defibrillerbart hjärtstopp utanför sjukhus och bekräftade tidigare resultat från
studier på djur.
TTM-studien som publicerades 2013
visade däremot ingen fördel med att
sänka temperaturen till 33 grader jämfört
med 36 grader. Till skillnad mot studierna
från 2002 inkluderades patienter oavsett
initialrytm i TTM-studien. Många sjukhus
gick därför över till att aktivt kontrollera
temperaturen vid 36 grader (oavsett rytm)
det första dygnet, vilket följdes upp med
att feber undveks de tre första dygnen.
TTM2-studien som publicerades 2021
visade ingen fördel med att kyla till 33
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grader jämfört med att undvika feber
(definierat som ≥37.8).
Det internationella samarbetsorganet
för HLR (ILCOR) och även Europeiska
HLR-rådet (ERC) har med anledning
av bland annat dessa studier nyligen
publicerat uppdaterade behandlingsrekommendationer där de förordar att aktivt
undvika feber framför aktiv nedkylning.
ILCOR och ERC lyfter dock behovet av
mer forskning.
Med anledning av detta publicerade
Svenska HLR-rådet i december 2021
en nationell rekommendation avseende
temperaturreglering efter hjärtstopp som
baseras på bästa tillgängliga evidens och
klinisk praxis. Denna finns att läsa i sin
helhet på www.hlr.nu/vard-efter-hjartstopp/.
text

Jacob Hollenberg,
Professor/Ordförande i Vetenskapliga gruppen
Johan Israelsson,
Med dr/Sjuksköterska för Arbetsgruppen Vård efter Hjärtstopp

Y När det går snett i backen kan agerandet från den som är först på plats
vara avgörande. Junior Ski Patrol är ett
ideellt initiativ från Ski Patrol Sweden för
att få fler unga att intressera sig för glädjen i skidåkning, men även att lära sig om
skidsäkerhet och hjärt-lungräddning.
Ski Patrol Sweden är en organisation
som drivs ideellt av skidpatrullörer i Sverige. Skidpatrullören är den som ansvarar
för säkerhet inom skidområdet samt
omhändertar och transporterar ner den
som skadat sig från skidbacken.
Barn i högstadieåldern på orter vid
skidanläggningar inbjuds att bli lokala
ambassadörer för skidsäkerhet då de
åker mycket i sina egna skidområden.
Under en dag övas bl.a. öppen luftväg,
stoppa blödning, hjärt-lungräddning,
köra pulka, åk- och backregler, men det
handlar även om att åka skidor och ha
roligt.
År 2021 genomfördes Junior Ski Patrol
på fem skidorter: Järvsö, Himmelfjäll,
Björnrike, Hemavan, Riksgränsen/Björkliden. Denna vinter 2022 genomförs
dagen på 9 platser: Säfsen, Sälen, Himmelfjäll, Björnrike, Tänndalen, Järvsö,
Åre, Hemavan och Riksgränsen.
– Vi har redan sett exempel där Junior
Ski Patrol gjort praktisk nytta. Ett barn
larmade, guidade patrullör till skadeplatsen i skogen och barnet var behjälplig
och stöttande till kompisen. Det är väldigt kul att se ungdomarna engagerade
och kunniga, berättar Herman Fogelberg,
skidpatrull/säkerhetsansvarig Hemavan.
Önskas mer information kontakta Sophie
Lanner, skipatrolsweden@gmail.com

Herman
Fogelberg är
skidpatrull/
säkerhets
ansvarig i
Hemavan.
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H L R - K O N G R E S S E N

Framtiden
är här nu!
Den 23-34 november 2021 samlades nästan
1800 personer fysiskt och ytterligare 900 personer digitalt för att lyssna på den senaste forskningen och de senaste riktlinjerna för HLR och
Första hjälpen på Svenska Mässan i Göteborg!
Y Dag 1 inleddes med en stämningsfull och gripande invig

Under invigningen av kongressen
HLR2021 delades medalj för räddande av liv ut till, från vänster: Sussie,
larmoperatör på SOS Alarm, Anna,
syster, och Ann-Cathrin, SMS-livräddare. Maja näst längst till höger,
mår idag bra och tog emot blommor
och uppskattning från Andreas
Claesson och kongressdeltagare.
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ning där vi först fick möta Lena Hallengren i en inspelad videohälsning där hon poängterade vikten av att kunna HLR. Kongressdeltagarna fick sedan möta Maja och hennes syster som
tillsammans med två SMS-livräddare räddade Majas liv i juli
2021. En helt fantastisk insats som de fick ta emot HLR-rådets
”Medalj för räddande av liv” för av ordförande Andreas Claesson. Det satte tonen för två dagar fullspäckade av spännande
föreläsningar, besök i utställningshallen, intressanta föredrag i
Science box, en tävling i A-HLR plus nätverkande och spännande möten med likasinnade!
Kongressmiddagen kommer vi sent att glömma! Först
bubbel och mingel, en god middag med underhållning av Per
Fritzell, och sedan underhållning av hög klass med Lina Hedlund och Andreas Lundstedt. Dansgolvet fullständigt kokade
av glada kongressdeltagare!
Dag 2 delades priset till Årets hjärt-lungräddare ut av Jörgen
Warberg, 1e vice ordförande Riksförbundet HjärtLung. Detta
pris delas årligen ut av Riksförbundet HjärtLung, HLR-rådet
och Stiftelsen för HLR i Sverige.
Ett nystartat nätverk för överlevare efter hjärtstopp presenterades av b.la. Stefan Jutterdal som själv har räddats till livet
efter ett hjärtstopp.
Eftermiddagen avslutades med visioner för framtiden – hur
tror vi att framtiden ser ut gällande teknologi, medicinsk utveckling med mer. Vi går en spännande framtid till mötes!
Sammantaget ett stort TACK till er alla som troget kommer
på våra kongresser och sprider budskapet om HLR och Första
hjälpen – Tillsammans räddar vi liv!
RÄDDA LIV
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H L R - K O N G R E S S E N

B I L D E X T R A
Anette Nord
svarar på frågor
i HLR-rådets
monter.

Full fart på scenen där
tävlingen i A-HLR pågick!

Gisela Lilja
föreläste
om nya
riktlinjer
för uppföljning efter
hjärtstopp.

Totalt var 2700 deltagare
med på plats eller online.

Araz
Rawshani
berättade om
senaste data
och funktioner i HLRregistret.

Hans
Friberg
och Sten
Rubertsson
i samspråk!
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H L R - K O N G R E S S E N

B I L D E X T R A

Per Fritzell, kvällens konferencier
som lockade till många skratt!

Bubbel innan
middagen!

Röj både på scenen
och nedanför!

Bäst i Sverige på A-HLR! A-E
Team från Gävle kammade
hem pokal och ära!

Ett glatt gäng på
väg till kongressmiddagen!
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H L R - K O N G R E S S E N

Medaljutdelning på HLR 2021
Vid HLR-rådets kongress i Göteborg i november 2021
uppmärksammades det fina arbete Tomas Markebo och
Bengt Persson utfört för hjärt-lungräddningen i Sverige med
HLR-rådets förtjänstmedalj i silver. De har båda varit aktiva
i HLR-rådet länge, och vi hoppas att båda stannar kvar
i många år till!
HLR-rådets ordförande Andreas
Claersson tillsammans med Tomas
Markebo och Bengt
Persson under
medaljutdelningen.

”

Jag har jobbat i ambulanssjukvård hela
mitt yrkesliv, med kortare undantag i form
av maskiningenjör två år och sjukvårdsbiträde och undersköterska på akuten i
tre år.
Debuten skedde i Säffle 1975 då jag
började som ambulansförare helt utan
medicinsk utbildning. Det räckte med
en så kallad befattningsutbildning som
bestod av en eftermiddag med syster
Kerstin på akuten och några mils bilkörning med förstevaktmästaren som var
ansvarig för ambulansen (frasen ”Stor
vikt kommer att läggas vid personlig
lämplighet” som man ser i en del jobbannonser var verkligen det som gällde,
kunskaperna fick komma efterhand).
Ambulansjobbet i Säffle varvades med
arbete som sjukvårdsbiträde på dåvarande långvården.
Så småningom gick jag både 7-veckors
ambulanssjukvårdarutbildning, 10-veckors sjukvårdsbiträdesutbildning och ett
års undersköterskeutbildning och hamnade så småningom på akuten på Östra
sjukhuset i Göteborg. Via akuten kom jag
i kontakt med ambulansen i Kungsbacka
och började jobba där under våren 1982.

Under sjuksköterskeutbildningen
1985-87 gjorde jag en längre praktikperiod på HIA avd 38 på Sahlgrenska, Stig
Holmbergs avdelning. Birgitta Andersson
som jag kände från akuten var utbildningsansvarig på avdelningen. Detta blev
livsavgörande. Tiden på 38an var lika
rolig som lärorik, jag blev HLR-instruktör
och grundlade ett livslångt intresse för
hjärtsjukvård och hjärtstopps-behandling,
och utbildning och lärande.
Som färdig sjuksköterska gick jag
tillbaka till ambulansen och fick med
tiden en allt tydligare, men fortfarande
inofficiell, roll som utbildare och utbildningsansvarig på min station. Parallellt
med detta jobbade jag en tid lite på 38an.
Under ett par år jobbade jag också lite
extra som säljare för Laerdal, främst vid
lanseringarna av Resusci Anne Skillmeter
och Heartstart 3000.
Efter att jag blivit instruktör i A-HLR
tyckte Birgitta Andersson som då var
ansvarig för kurserna på Marstrand att
jag skulle platsa som huvudinstruktör. Så
blev det och där blev jag kvar i 25 år, och
är fortfarande aktiv efter att kurserna flyttat via Göteborg och SöS till HLR-rådets
egna lokaler.
Jag blev ambulanssjukvården Halland
trogen ända till pensionen i decems
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Tomas Markebo berättar om
sitt yrkesliv:
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H L R - K O N G R E S S E N
ber 2020 och nu som pensionär är jag
spontant verksam i HLR-branschen. Jag
jobbar i egen firma med uppdrag från
HLR-rådet, HLR-centrum på Sahlgrenska
och en del egna kunder i min närhet i
Kungsbacka och Göteborg.
Livet innehåller förstås en del annat
än arbete, främst min familj bestående
av hustru och två utflyttade döttrar och
ett hus som behöver tas omhand efter
dryga 30 års boende liksom en (alltför)
stor tomt.
Ett annat stort intresse är touring med
motorcykel. Jag har två mc, en 50 år
gammal som jag själv underhåller och
reparerar när det krävs och en modernare
som jag använder för längre resor. Dessutom vill jag gärna ha tid över för läsning
och musiklyssnande, kulturkonsumerade
i största allmänhet.

mitt liv varit inriktat på HLR och tidig
defibrillering. Under de 35 år som förflutit
sedan dess har spridningen av HLR-kunskaper och hjärtstartare i samhället varit
imponerande.

Bengt Persson berättar om sitt
yrkesliv och sitt intresse för
hjärt-lungräddning:

HLR-rådet
Sedan HLR-rådet bildades har jag deltagit/deltager i ett antal arbetsgrupper och
projekt av olika karaktär. Ibland med stöd
av min erfarenhet och ibland med mer
specifika kunskaper. Ett stort projekt var
t.ex. ”Alla kan” med målet att introducera
HLR-utbildning i grundskolan. Resultatet
av detta fick vi i arbetsgruppen presentera på HLR-kongressen i Malmö 2013.
Just nu är jag bl.a. en av rådets verksamhetsrevisorer tillsammans med Leif
Svensson. Efter 35 år i HLR-verksamhet
ser jag med glädje fram emot att fortsatt
kunna bidra till att sprida kunskaperna i
hur vi tillsammans kan rädda ännu fler liv.
Naturligtvis var det en stor ära och glädje
att föräras förtjänstmedaljen i Göteborg,
men framför allt är det alltid lika kul och
inspirerande att träffa alla representanter
i ”HLR-familjen”! Ser redan fram emot
nästa kongress.

”

1986 – ett pionjärår
Efter att ha inlett min ”medicinska” karriär
på två olika läkemedelsföretag, ett holländskt och ett tyskt, 1974-1986 fick jag
erbjudande att starta ett svenskt dotterbolag till Laerdal Medical 1986. Den 1:a
oktober samma år drog vi igång verksamheten som till stor del var inriktad på
HLR, som kring den tiden introducerats i
Sverige med målsättning att sprida kunskaperna till så många som möjligt. Då i
regi av Kardiologföreningens arbetsgrupp
för HLR under ledning av främst Stig
Holmberg. Laerdal presenterade samma
år sin första halvautomatiska defibrillator
Heartstart 2000. Nu gällde det att få ut
dessa i ambulanserna till att börja med.
Fr.o.m. den här tiden har en stor del av
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1987 och framåt
Min främsta uppgift som VD för Laerdal
i Sverige var att på alla sätt medverka till
att sprida hela konceptet “Kedjan som
räddar liv” i landet. Den målsättningen
delades naturligtvis av Stig Holmberg
m.fl. som var HLR-rådets föregångare
under många år. Det innebar mycket
samarbete både i företagets namn men
också ideellt med HLR-organisationer.
1987 var jag en av grundarna till Stockholms HLR-förening, där jag sedan hade
olika uppdrag fram till dess avveckling
2020.

Digital lärarhandledning
och åldersanpassat
utbildningsmaterial
Y En digital lärarhandledningen för HLR
och första hjälpen utbildning i grundskolan samt åldersanpassat utbildningsmaterial för årskurs F-9 finns publicerad på
www.hlr.nu/hlr-i-skolan/. Utbildningsmaterialet består av lektionsplaneringar,
filmer, powerpoints och webbutbildningar.
Även barn och ungdomar kan möta
situationer där någon drabbas av hjärtstopp eller annan allvarlig sjukdom/
olyckshändelse.
Ämnet Första hjälpen och HLR att
rekommenderas introduceras i förskole-

klass, därefter stegvis progression och
utbildning årligen. Enligt läroplanen för
grundskolan, Lgr11, ska undervisning
i ämnet Idrott och hälsa bl.a. bidra till
att eleverna utvecklar kunskaper om
hur man agerar i nödsituationer. HLR
och första hjälpen är en del i att kunna
hantera nödsituationer. Dessutom är HLR
och första hjälpen ett centralt innehåll i
årskurs 7-9. I Lgr22 är även första hjälpen
ett centralt innehåll i årskurs 4-6.
Vid frågor om HLR-utbildning i grundskolan kontakta anette.nord@hlr.nu
RÄDDA LIV
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Foto: KARI ÖSTNING, FALU KOMMUN

Hjärtsäkrad
förvaltning
i Falun

Att kombinera utbildning med
hjärtstartare är ett väldigt viktigt
steg att ta och det kommer att
rädda fler liv, det är jag övertygad
om, och det gör mig väldigt glad,
säger verksamhetschef hälso- och
sjukvården Johan Björklund i Falu
kommun.

– ett steg i god och nära vård
God och nära vård räddar liv. Samtlig personal vid omvårdnadsförvaltningen i Falu kommun får nu under året utbildning i hjärtlungräddning. Vid ett plötsligt hjärtstopp ska man kunna använda
en hjärtstartare inom fem minuter.
Y Falu kommun är en mellanstor kommun i Sverige med cirka 60 000 invånare.
Kommunen som arbetsgivare har cirka
5 000 anställda, varav nära 2 000 medarbetare jobbar inom omvårdnadsförvaltningen.
– Våra verksamheter inom förvaltningen
innefattar exempelvis både vård- och
omsorgsboende, hemtjänst, LSS, socialpsykiatri, hemsjukvård, rehabilitering och
Daglig verksamhet. Vi har många boende
och brukare inom olika riskgrupper, och
också många som besöker oss, säger
verksamhetschef Johan Björklund.
Samtlig personal inom förvaltningen
utbildas, eller vidareutbildas, nu i hjärtlungräddning.
– Det är flera olika personalgrupper
som i sitt yrke förväntas kunna ingripa
vid allvarliga och plötsliga händelser som
exempelvis ett luftvägsstopp eller ett
16 RÄDDA LIV

hjärtstopp. Även de som inte har utbildning inom hälso- och sjukvård bör kunna
ingripa vid ett plötsligt hjärtstopp.
Det långsiktiga målet är att utbilda och
vidareutbilda olika personalgrupper inom
kommunen löpande i hjärt-lungräddning,
och i hur man använder en hjärtstartare.
Utbildningsinsatserna är också viktiga
och tydliga steg i God och nära vård,
den överenskommelse som Sveriges
kommuner och regioner, SKR och staten
har gjort för att vidareutveckla den nära
vården. Individen är i fokus med utgångspunkt i just den personens behov och
resurser, vilket ger ett utökat samarbete
mellan kommun, region och staten. En
god, nära och samordnad vård som
stärker hälsan är målet med omställningen som går just under namnet God och
nära vård.

– Nu placerar vi hjärtstartare på samtliga enheter hos oss, exempelvis äldreboenden, LSS-boenden, Daglig verksamhet
och inom de olika hemtjänstgrupperna.
Det är ett tydligt och viktigt steg i God
och nära vård.
Samtliga hjärtstartare som placeras
ut kommer att registreras i Hjärtstartar
registret och vara tillgängliga för alla.
– Det kan tyckas som en självklarhet
att ha hjärtstartare placerade ute i våra
verksamheter och att utbilda samtlig personal. Men vi vet idag att så ser det inte
ut i de flesta kommuner. Därför är det här
ett väldigt viktigt steg att ta. Att kombinera utbildning med hjärtstartare kommer
att rädda fler liv, det är jag övertygad om,
och det gör mig väldigt glad. Jag hoppas
att det här ska sprida ringar på vattnet
och att alla kommuner kommer att agera
på samma sätt.

Fakta Falu kommun
l

Falun är residensstad i Dalarna och Dalarnas största kommun med cirka 60 000
innevånare.

l

 alun är en del av Falun Borlänge-regionen
F
med 165 000 invånare.

l

 alu kommun omfattar ett stort geografiskt
F
område: 2 275 km².

l

 alun fick sina stadsrättigheter 1641 och var
F
då Sveriges näst största stad.

l

 alun med sitt gruvlandskap, stadslandskap
F
och bergsmanslandskap är listat på
UNESCO:s världsarvslista sedan 2001

l

Faluns hoppbackar utgör ett känt landmärke.

l

 alun har en levande stadskärna med mer
F
än 200 butiker, gallerior, restauranger och
caféer.

l

 alun har stått värd för skid-VM fyra gånger.
F
Senaste gången var 2015.
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Resuscitation
Academy-utbildning
i Stockholm i maj

Region Jönköping anslöt
sig till Sms-livräddare
hösten 2021 och målet
var att rädda sex liv per
år. Jönköping har registrerat flest nya livräddare
under 2021, antalet
ökade med 130 %!

Stort engagemang
från frivilliga livräddare
Y Nu är 106 000 frivilliga livräddare redo
att svara ja när larmet om hjärtstopp utanför sjukhus kommer via appen Sms-livräddare. De släpper allt för att skynda sig
att hjälpa en medmänniska i nöd. Nära
20 000 livräddare finns dessutom i regioner som ännu inte är anslutna till systemet. Det betyder att det i Sverige finns
många frivilliga som är redo att hjälpa
bara de får chansen. Tio svenska regioner är extra hjärtsäkrade, och fler är på
väg att ansluta. Med så många frivilliga
engagerade mot samma mål – att rädda
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fler liv – kan vi prata om en folkrörelse.
Antalet frivilliga livräddare ökade
med 20 000 personer under 2021, trots
pandemin. Inte minst bidrog förra årets
HLR-kongress till ökningen. Detta är en
resurs som alla svenska regioner borde ta
hjälp av. Det är särskilt viktigt att förstärka kedjan som räddar liv på landsorten
där framkörningstiden för ambulans och
räddningstjänst är längre på grund av avstånden. Varje minut räknas och här kan
frivilliga i närheten av den som drabbats
av hjärtstopp göra stor nytta.

20 000
Antalet frivilliga livräddare i Sverige ökade
med 20 000 personer under 2021.

Preliminära resultat från en vetenskaplig studie från svenska, danska,
nederländska och schweiziska livräddarsystem, visar att 30-dagars överlevnaden efter hjärtstopp ökade med 28 %. I
samma material ökade andelen tidig HLR
med 28 % och användandet av hjärtstartare med 56 % i väntan på ambulans när
frivilliga var först på plats. Riktlinjerna från
European Resuscitation Council 2021
fastslår att alla länder och regioner bör
implementera system som larmar frivilliga
till hjärtstopp utanför sjukhus.

Y HLR-rådet och Centrum för Hjärtstoppsforskning bjuder in till Resuscitation Academy-utbildning den 10-11
maj 2022 i Stockholm.
För att öka överlevnaden vid hjärtstopp utanför sjukhus och sprida kunskaper om HLR med hög kvalitet och
förbättringsarbete inom egen organisation, startade forskare och ambulans-/räddningstjänstchefer i Seattle
stiftelsen Resuscitation Academy. Man
har sedan 2008 utbildat mer än 3000
personer från olika länder, däribland
Sverige.
HLR-rådet ger sedan flera år en RA-
utbildning tillsammans med Centrum
för Hjärtstoppsforskning, med fokus
på nyckelpersoner som är involverade
i hjärtstoppsvård från polis, räddningstjänst, ambulans, larmcentral och akutmottagning. Vi har nu nöjet att bjuda in
till årets RA utbildning i Stockholm den
10-11 maj.
Mer information och anmälningslänk
finns på hlr.nu. Sista ansökningsdag
är den 1 april. Vi strävar efter regional
spridning och prioriterar sökanden
från samma organisation/arbetsplats.
Välkommen med ansökan!

Räddningstjänsten demonstrerar ”The CPR ballet”
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Har du
räddat liv?

Nu ska Svärdsjö blir en
säkrare plats vid hjärtstopp
Y Hjärtsäkra Svärdsjöbygden är ett initiativ av Carina Sparring som kommer att
göra Svärdsjö med omkringliggande byar
till en tryggare och säkrare plats, med
ökade möjligheter till snabb och livsavgörande hjälp vid hjärtstopp. Projektet syftar
till att placera ut hjärtstartare i värmeskåp
på 14 olika platser i byarna runt Svärdsjö
utanför Falun, vilket gör att de kommer
att vara tillgängliga dygnet runt. Utöver
detta så planeras en stor utbildningsinsats som kommer utföras årligen med
syfte att möjliggöra för invånarna att tidigt
våga ingripa.
Vi vet idag att ett tidigt ingripande är
avgörande vid ett hjärtstopp. Då det är
stora geografiska avstånd på landsbygden, med långa framkörningstider för
ambulans/räddningstjänst så minskar
därmed möjligheterna till överlevnad.
Detta initiativ kommer troligen att leda till
en mer jämlik förutsättning till överlevnad
vid ett hjärtstopp på landsbygden.
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Carina har tillsammans med Svärdsjö
Intresseförening sökt ett antal anslag för
att finansiera projektet, som drivs helt
ideellt.
En av dessa finansiärer är Dalarnas
Försäkringsbolag, där hon i januari fick
ta emot deras Trygghetspris. Utöver det
har Svärdsjö Svartnäs Besparingsskog
och Landsbygdsrådet i Falun bidragit
ekonomiskt.
Genom dessa generösa bidrag kommer
vi nu att kunna uppfylla drömmen om att
hjärtsäkra Svärdsjöbygden, där första
utbildningstillfället nu är inplanerat den
6 mars, säger Carina Sparring, projekt
ledare och eldsjäl. Totalt beräknas
400–500 personer ha genomfört utbildningen under våren.
Carina hoppas på sikt att detta projekt
kan bli en viktig del i det fortsatta arbetet
för en hjärtsäkrare landsbygd, även utanför Svärdsjöbygden.

Har Du
räddat liv?

Hjälp oss att hitta
Årets hjärt-lungräddare

Vi söker en okänd hjälte som räddat livet på
en medmänniska genom hjärt-lungräddning.
personer
utanför
sjukvården som genom
Är Vi
detsöker
du eller
någon du
känner?

hjärt-lungräddning räddat livet
Tipsa oss senast
augusti
på:
på 31
någon
vars
hjärta stannat.
Nominera senast den 31 augusti.
hjart-lung.se/aretshjartlungraddare
eller 08-556 06 200

Årets hjärt-lungräddare 2022

Riksförbundet HjärtLung
Wollmar Yxkullsgatan 14, 118 50 Stockholm, info@hjart-lung.se
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www.hlr.nu
VI FÖLJER HLR-RÅDETS
RIKTLINJER
Svenska HLR-rådet
Box 5182
121 18 Johanneshov
Kontakt:
Bodil Berggren
kanslichef
08-120 586 71
bodil.berggren@hlr.nu
Utbildningsmaterial:
www.hlrwebbutik.se
Support
Utbildningsportalen:
utbildningsportal@hlr.nu
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Ansvarig utgivare:
Andreas Claesson
ordförande Svenska HLR-rådet
andreas.claesson@hlr.nu
Tidningen kommer ut som
pdf två gånger per år till
Sveriges alla livräddare.

