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Nu kan du rädda liv via en app
Livräddning via app. Det blir möjligt i Sörmland då tjänsten snart införs i hela länet.
Syftet är att öka överlevnaden vid hjärtstopp.
– Att kunna ge sörmlänningarna möjlighet att nyttja smart teknik som gör verklig nytta och
faktiskt kan öka överlevnaden vid hjärtstopp är väldigt glädjande. Tillsammans kan vi hjälpa
någon som drabbas i vår närhet, säger Monica Johansson (S), landstingsstyrelsens ordförande.
Varje år drabbas omkring 200 personer av hjärtstopp i Sörmland. Andelen som överlever ett
hjärtstopp har ökat från 4,4 procent 2000 till 11,4 procent 2017 i Sverige och mer än 600
människor räddas till livet efter att ha drabbats av hjärtstopp utanför sjukhus. Men ännu fler
kan räddas.
– Ju tidigare hjärt-lungräddning (HLR) startar desto större chans att den som drabbats
överlever. Om vi även kan få fram en hjärtstartare till den drabbade ökar chanserna
ytterligare. Via tjänsten sms-livräddning har sörmlänningarna möjlighet att hjälpa till och
starta hjärt-lungräddning innan ambulans eller räddningstjänst kommer till platsen, säger
Harald Lindén HLR-ansvarig Landstinget Sörmland
Så funkar det:
När en person ringer in och meddelar hjärtstopp arbetar sjukvårdens larmcentral precis som
tidigare. Förutom att de vanliga larmorganisationerna, ambulans och räddningstjänst, larmas
så skickar larmcentralen även en förfrågan till tjänsten SMS-livräddning.
Det systemet tar fram lämpliga livräddare utifrån en radie från hjärtstoppet.
Systemet skickar ut en notis till anslutna smartphones med frågan – vill du hjälpa till på ett
hjärtstopp? Svara ja eller nej.
Larmsystemet dirigerar vilka som tar sig direkt till platsen och påbörjar HLR och vilka som
ska ta sig till hjärtstoppet via hjärtstartare som de kan ta med sig.
Appen är gratis och funkar i de län som redan har anslutit sig till tjänsten. Västra Götaland,
Stockholm och Västmanland
Den som vill delta måste ha genomgått en HLR-utbildning under de senaste tre åren och vara
18 år eller äldre
Tjänsten startar i Sörmland och Västmanland den 30/11 och såhär gör du för att vara med:
1. Ladda ner appen sms-livräddare via google play eller appstore.
2. Registrera dig som livräddare i appen.
3. Hjälp till att rädda liv
För mer information kontakta:
Monica Johansson (S), landstingsstyrelsens ordförande, 0722-19 88 91
Harald Lindén HLR-ansvarig Landstinget Sörmland, 073-868 12 30
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