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Så ska frivilliga rädda
människoliv - med SMS
GÖTEBORG: I väntan på ambu-

lans kan insatser av hjärt- och
lungräddning ha avgörande
betydelse. Nu är det dags för
SMSlivräddare att engagera sig
i Västra Götaland.
I Sverige drabbas närmare 10
000 personer varje år av plötsligt hjärtstopp. För varje minut
utan behandling minskar överlevnadschanserna med 10%. I
dagsläget är det bara cirka
500 av de drabbade som överlever. Detta gör att det ofta är
allmänhet och anhöriga som
kanske kan bidra med den viktigaste hjälpen under de första
kritiska minuterna. Med detta
som grund startade organisationen SMSlivräddare, för att
ge personer med hjärtstopp en
större chans att överleva.
SMSlivräddare
startade
2010 som ett forskningsprojekt
på Karolinska Institutet och
testades i Stockholms innerstad. Nästan fem år senare har
organisationen cirka 12 000
anslutna livräddare och systemet är i drift i hela Stockholm.
I VECKAN beslutades att
metoden SMSlivräddare ska
testas i Västra Götalandsregionen, skriver GrönBlå Samverkan. Man kommer nu att
rekrytera livräddare till pro- I tre år kommer projektet med sms-livräddning att testas i Västra Götaland.
jektet och arbeta med att säkerställa larmkedjan från den
dennes familj. Dessutom är det
första länken SOS-alarm till
positivt att som medmänniska
ambulanssjukvård och räddkänna att man faktiskt hjälper
ningstjänst.
till och gör en insats för sina
– Överlevnadssiffrorna för
medvandrare här på jorden.
hjärtstopp i Sverige är inte
särskilt bra. Vi måste ta tillPROJEKTTIDEN i regionen är
vara på det faktum att så
tre år. Sedan ska arbetet förmånga har utbildning, säger
hoppningsvis permanenteras.
Magnus Berntsson (KD) som
De flesta personer i samhället
är ansvarig för mohar en mobiltelefon
tionen till Hälso- och Överlevnads- och sannolikheten är
sjukvårdsstyrelsen.
siffrorna för hög att en SMSlivHan började skriva
räddare hinner ta sig
hjärtstopp fram till den drabpå förslaget så fort
han hörde talas om
i Sverige är bade snabbare än
den positiva utveckräddningstjänsten.
Magnus Berntsson.
Foto: TT Bild
lingen av projektet i inte särskilt Magnus
Berntsson made resurser.
Stockholm.
berättar att i cirka
– Det finns en väldigt stark
bra.
– I sin enkelhet
40 procent av fallen frivillighet och engagemang
är det väldigt genialt. I första
av plötsligt hjärtstopp i Stock- här och det finns ingen anledhand är det ett jättebra sysholm har en SMSlivräddare ning att tro att inte vi kan nå
tem för den som drabbas, och
varit på plats före andra utlar- samma siffror i Västra Göta-

”
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Så funkar SMSlivräddare

landsregionen, säger Magnus Berntsson.
HAR NI FUNDERAT över
vad som händer om något
går fel i räddningssituationen?
– Alla som är anmälda
måste vara utbildade. Går
man en utbildning i Hjärtoch Lungräddning (HLR)
får man också lära sig att
man måste göra väldigt
mycket fel för att situationen ska bli sämre än om
man inte gör någonting alls.
Risken att man gör så fel
är liten. Och om så bara en
person blir räddad till livet
med den här satsningen så
är det värt det.

Ett larm om misstänkt hjärtstillestånd kommer till SOS Alarm.
Larmoperatören tar hjälp av
SMSlivräddare-systemet för att se
om någon ansluten finns i närheten av platsen.
De som är inom 500 meter från
det misstänkta hjärtstoppet får
ett larm i sin mobiltelefon.
SMSlivräddaren får dessutom
ett sms med karta och uppgifter
om positionen.
Finns ingen livräddare inom
500 meter utökas platsen till 700
meter. Dessutom kan en livräddare som exempelvis är taxichaufför, och alltid har en defibrillator i
bakluckan, larmas inom en radie
på 1 500 meter.
SMSlivräddaren utför HLR och
inväntar ambulanssjukvårdare.

Källa: idg.se

Kajsa Kalméus

Villabrand i Lerum krävde stor insats

GÖTEBORG: En villa i Lerum

blev i natt övertänd och exploderade, men mirakliskt nog kom
inga personer till skada. Däremot verkar en katt ha brunnit
inne.
Räddningstjänsten fick ett
larm klockan 01:42 i natt om
en fullt utbruten villabrand på
Torpadalsstigen 11 i Lerum.
Det var övervåningen som stod
i brand, och en kvinna befann
sig ensam kvar i huset. Beslutet togs att skicka dit rökdy-

kare för att kunna tränga sig
in i huset och rädda henne vid
behov.

BRANDEN BESKREVS som
ganska kraftig, och räddningstjänsten beslöt att skicka dit
sexton bilar. Tretton av dessa
var aktiva i släckningsarbetet,
två stycken var ledningsfunktionärsbilar och en var reserv
med luft. Totalt var ett fyrtiotal
man på plats, inklusive avlösning.

Kvinnan lyckades till slut ta sig
ut från branden,
och ingen uppges
vara skadad på något sätt.

miljens katt ha
befunnit sig i huset. Troligen har
den brunnit inne,
tillsammans med
mängder av personliga ägodelar,
ENLIGT GP skall
skriver
Lerums
hon under natten Brand över Lerums kommunhus. Tidning.
ha vaknat av en OBS: Bilden är ett montage.
Idag är hela husmäll, och genom det märkt set i princip förstört. Fönstren
att hela huset var övertänt. är utslagna, stora delar ödeHennes bror var inte hemma lagda, och resten rök- eller vatvid tillfället, däremot kan fa- tenskadat, enligt Lerums tid-

ning. Brottet rubriceras som
mordbrand, men ingenting tyder dock på att branden var anlagd.
KONTROLLPERSONAL från
Räddningstjänsten var på plats
klockan fem för att kontrollera
arbetet, och tio över nio avslutades insatsen, enligt räddningstjänsten i en kommentar
till Västfronten.
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