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Skickas till:
Region Gävleborg
801 88 Gävle

Namn Jonas Sundquist
Gatuadress Stuvaregatan 24A
Postnummer och ort _8_03_ 0_2_ G
_a
_"v_le_ _ _ __ __ _ _ __ _ _ _ _ __
Telefon/Mobil 0_7--'0_-2_4_1_;_8_4 _;_0_4 _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ __ _ _ __
E-postadress jons@xpozed.se

Rubrik på förslaget
Inför SMS-livräddare i Gävleborg

Motiv till förslaget
(Beskriv och motivera ditt förslag, ev. fortsätt på annat blad)
SMS-livräddare en en vital funktion för att via snabba insatser öka
överlevnaden vid hjärtstopp utanför sjukhus. I Sverige finns det ca. 4 000
000 som är utbildade i HLR. De som vill kan registrera sig som
SMS-livräddare som innebär att man skapar ett konto och installerar en
app på sin smartphone. Om någon ringer 112 och raporterar ett
hjärtstopp kan SOS Alarm skicka ut en notifiering till de 40
SMS-livräddarna som befinner närmast platsen för hjärtstoppet. Då får
man en av två uppgifter, antingen s snart som möjligt ta sig till platsen för
hjärtstoppet och påbörja HLR eller att först hämta en hjärtstartare på
angiven plats och sedan ta sig till platsen för hjärtstoppet.

~ Jag samtycker till att förslaget och mitt namn publiceras på Region
Gävleborgs webbplats.
[!] Jag vill själv presentera mitt förslag vid beslutande sammanträde
Dina personuppgifter kommer att behandlas enligt gällande lagstiftning för
behandling av personuppgifter. För mer information om hur personuppgifterna
behandlas i ditt ärende hänvisas till Region Gävleborgs hemsida,
http://www.regiongavleborg.se/ dataskydd

Underskrift
Namnförtydligande
Jonas Sundquist

Medborgarförslag om SMS-livräddare, sida 2
Statistiken visar att i 40-50% av fallen så är SMS-livräddare på plats innan ambulansen. Snittiden för
en ambulans i Gävleborg är 12,8 minuter och för varje minut som går minskar chansen till överlevnad
med 10%
Driftskostnaden för detta system skulle innebära ca. 2,5 per invånare per år. Det är idag 8 av 21
regioner som har detta i drift. 2 till (Kalmar och Jönköping) har beslut på att implementera detta
innan slutet av 2021. Skåne har tagit beslut på att införa men inte sagt ett slutdatum. I Dalarna är det
under utredning och i Östersund är det uppe i kommunfullmäktige. I slutändan skulle det alltså i
princip innebära 13 regioner, 2/3 av Sveriges regioner.
I Stockholm har det funnits i drift sedan 2010, i Danmark är det rikstäckande och i Storbritannien,
Holland, Schweiz, Tjeckien, Italien, Bologna i Spanien och Singapore finns fullt fungerande och
liknande system.
I Gävleborg finns redan 1154 personer registrerade som är redo att hjälpa till så fort systemet är i
drift.
Varför inför inte Gävleborg detta? Vad är ett liv värt. Kan vi rädda ett liv så är det värt pengarna.
Mvh,

Jonas Sundquist

