
“Säg inte nej till att rädda liv!”
är HeartHelper Sverige ABs

nyhetsbrev som distribueras till
våra kunder.

Vårt mål är att bidra till att öka
överlevnaden vid plötsligt

hjärtstillestånd genom att ge dig
möjlighet att ingripa om en

arbetskamrat, besökare eller
kund drabbas. Det är naturligtvis

bra att ha med sig denna
kunskap även utanför

arbetsplatsen.

Du hittar mer information om
hjärtstillestånd, hjärt

lungräddning och hjärtstartare
på vår hemsida

www.hearthelper.se, där du
också kan se hur en hjärtstartare

ser ut.

Ansvarig utgivare: Håkan Gadler
Läkare och grundare

nyhetsbrev@hearthelper.se

HeartHelper Sverige AB
Box 1343

181 25 Lidingö

Telefon 08411 33 30
Mobil 070581 38 76

Hjärtstartare räddar liv i
Norrköping
Bara några veckor efter det Norrköpings kommun placerade
hjärtstartare på utvalda platser i kommunen kom en av dem till
användning. Vid kommunfullmäktigemötet 28 mars inträffade
det.

Strax efter det kommunpolitiker Åke Bjerselius gått fram till
podiet för att anmäla sig som talare ramlade han ihop på golvet.
Tack vare att hjärtlungräddning omedelbart påbörjades av
sjukvårdskunnig personal i fullmäktige och att den nyligen
införskaffade defibrillatorn fanns på plats, kunde Åkes liv
räddas trots att han drabbats av en hjärtinfarkt. Så snart
ambulanspersonalen kommit till platsen tog de över och
transporterade honom först till Vrinnesjukhuset och sedan till
Universitetssjukhuset i Linköping där han opererades. Några
veckor senare var han tillbaka på sin arbetsplats.

Norrköpings kommun hade köpt HeartHelper
Livräddarpaket™ och vi är glada att vi hjälpte till att rädda ett
liv!

Tre minuter!
Tre minuter är den tid man har på sig för att få igång
hjärtverksamheten efter det en person har drabbats av plötsligt
hjärtstillestånd. Man skall då inte glömma bort att det kan ta någon
eller några minuter till dess man upptäckt att en kollega ramlat ihop
och sedan flera minuter till
dess ambulansen är
framme. Det är viktigt att
komma ihåg att i en sådan
situation skall man:

4 ringa 112;

4 påbörja hjärt
lungräddning samt

4 hämta hjärtstartaren
och påbörja
defibrilleringen.

Dela upp vad som behöver
göras för att inte förlora någon tid och för att komma igång så fort
som möjligt. Så snart räddningspersonalen anlänt tar de över.

“Säg inte nej till att rädda
liv!”®
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Överlevnad i procent

Tid från stillestånd till första stöt i minuter
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Är du medlem i en båtklubb?
HeartHelper driver under försommaren ett projekt tillsammans med SBU och
Nautiska Klubben med målsättningen att placera hjärtstartare i klubbhus, på
klubbholmar etc.

Paketet innehåller allt du behöver: en självinstruerande förstahjälpen
hjärtstartare för lekmän, elektroder, batteri, sax, handskar, våtservett,
andningsskydd samt väska som skyddar utrustningen mot damm och fukt. En
enkel instruktion samt dekaler som du kan använda för att visa var det finns en
hjärtstartare ingår också.

Väskan har yttermåtten 24 cm x 21 cm x 12 cm. Hjärtstartaren väger ca 1,5 kg
och klarar ett fall från 1 meter, är droppsäker samt motstår vibrationer.

Kontakta oss på 08411 33 30 eller via batklubb@hearthelper.se.

Visste du att...
...HeartHelper kvalitetssäkrar varje utbildning genom individuella
kursutvärderingar som du som kursadministratör också får.

HeartHelper Livräddarpaket™
HeartHelper Livräddarpaket är en färdig paketlösning för arbetsplatsen som gör det
enkelt att komma igång och skydda arbetskamrater, gäster och besökare.

HeartHelper Livräddarpaket inkluderar:

• grundutbildning i hjärtlungräddning och hur man använder hjärtstartaren år 1;
• repetitionsutbildning i hjärtlungräddning och hur man använder hjärtstartaren år 2

och år 3;
• hjärtstartare med väska och vägghållare;
• uppdatering av hjärtstartarens programvara vid behov;
• tekniskt underhåll med byte av batteri och/eller elektroder vid behov;
• webbportal med information om utbildad personal, genomgångna kurser, inklusive

kallelse till repetitionsutbildning;
• HeartHelper nyhetsbrev till samtliga kursdeltagare och kursadministratören;
• HeartHelper Hjärtsäkerhetspärm;
• skylt som markerar var hjärtstartaren är placerad, flera skyltar med namn och

telefonnummer för de som genomgått utbildningarna samt självhäftande dekaler som
markerar hjärtsäker arbetsplats/zon.

HeartHelper Livräddarpaket innehåller allt du behöver för att snabbt komma igång, det
finns i flera olika varianter för att möta just dina behov. Ditt företag kan betala ett fast
belopp varje kvartal under avtalsperioden vilket gör det enkelt att budgetera för.




