
Motion till Grovstanäs samfällighetsförening 3/6 2021  
 
Förslag om att köpa in hjärtstartare för alla oss som bor och semestrar i Grovstanäs & Nya 
Österäng. 
 
Jag jobbar själv inom ambulansverksamhet och är även med i SMS livräddare och vet hur 
viktigt det är att ha snabb tillgång till hjärtstartare för att personen ska ha en chans till 
överlevnad. Jag tror verkligen att alla på området skulle uppskatta detta. 
 
Den skulle med fördel kunna placeras i stora båthamnen som är en ganska central plats i 
Grovstanäs samt nära till badplatsen.  
 
Jag anser att när det idag finns så pass mycket statistik och kunskap angående hjärtstopp så 
är det självklart att vi ska ha en hjärtstartare i vårt område. 
 
SMS livräddare, som jag själv, skickas ut av SOS. Dessa är privat personer som frivilligt åker 
iväg när hjälpen är långt bort. Avståndet för ambulans att köra ut till Grovstanäs är långt när 
det handlar om hjärtstopp. 
Jag har själv åkt på larm i Grovstanäs då ambulansen har haft lång framkörningstid och det 
hade kunnat göra stor skillnad om en hjärtstartare hade kunnat hämtats av anhörig eller 
annan person medans andra påbörjar hjärtlungräddning. 
 
Här kommer ett litet exempel som visar lite statistik:  
 
Innan ambulans anländer är det till exempel viktigt att så snabbt som möjligt få igång personens 

hjärtrytm igen. Det kan ske med en hjärtstartare som är en apparat med vilken hjärtrytmen kan 

återställas. Den är så enkel att hantera att både du, jag och alla andra kan fungera som livräddare när 

som helst och var som helst. 

• 10 000 personer i Sverige drabbas årligen av plötsligt hjärtstopp utanför sjukhus. 

• Drygt 93 procent avlider. 

• De flesta bor på platser dit det tar minst 10 minuter innan hjälpen når fram. 

• Chansen att överleva minskar med ca 10 procent för varje minut som går. 

• Med en hjärtstartare nära till hands ökar möjligheten att överleva med mer än 50 procent 

 
En hjärtstartare kostar idag ca 10.000kr och det är ett billigt pris för den som en dag skulle 
behöva den.  
Jag hoppas att en sådan skulle kunna köpas in redan denna sommar och placeras på en bra 
central plats, tillgänglig för alla.  
 
Jag hjälper gärna till om det är något som behöver göras. 
 
Mvh Philip Meyer 
Grovstanäsvägen 54 
Tele: 0708830697 
 


