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HSN/234/2021
Svar på medborgarförslag om att Region Jämtland
Härjedalen ska ansluta sig till SMS-livräddare
Ärendebeskrivning
Det har inkommit två medborgarförslag (HSN/234/2021 och HSN/372/2021) som
föreslår att Region Jämtland Härjedalen ska ansluta sig till SMS-livräddare.
Förslagen motiverar detta med att SMS-livräddare både kan rädda fler liv samt
spara pengar.
SMS-livräddare för samman frivilliga medborgare som har HLR-kunskap, närmaste
hjärtstartare och en individ med misstänkt hjärtstopp via en app för smartphone.
Systemet ansluts till den larmcentral som respektive region har avtal med.
Syftet är att ge den som drabbats av hjärtstopp utanför sjukhus bättre
förutsättningar att överleva. För att bli livräddare måste man vara 18 år och ha en
utbildning inom HLR. Idag finns det cirka 81 000 registrerade frivilliga livräddare i
Sverige. 600 av dessa frivilliga livräddare är bosatta i Jämtland Härjedalen men de
kan i dagsläget bara larmas ut om de befinner sig i en annan region, som är ansluten
till SMS-livräddare. Under 2019 fick cirka 800 personer HLR av en frivillig
livräddare i Sverige.
Systemet SMS-livräddare drivs av Heartrunner Sweden AB som ägs av Karolinska
Institutet Holding AB, Everbridge Norway och forskarna bakom idén. Systemet har
funnits i Sverige sedan 2010 men erbjuds även i andra länder.
Eftersom hjärtstopp är ett mycket tidskritiskt tillstånd är det viktigt för sjukvården
att samarbeta med andra aktörer som kan utföra HLR och som tidsmässigt kan
befinna sig närmare patienten. Tillsammans kan tjänsten rädda liv men också bidra
till en ökad trygghet och jämlikhet för personer som bor eller vistas i Jämtland
Härjedalen. Detta är särskilt viktigt i de områden där det tar längre tid att nås av
ambulans och IVPA. Tillsammans med organisationer och föreningar runt om i
Jämtland Härjedalen kan Regionen skapa engagemang och sprida kunskap om
HLR samt möjligheten att agera som SMS-livräddare. Insatserna kan också leda till
spridningseffekter inom ex. hälsa, första hjälpen och samverkan i allmänhet, när
detta uppmärksammas.
Det kan även konstateras att det finns internationella riktlinjer, baserade på
vetenskap och beprövad erfarenhet, med tydliga rekommendationer att införa

Tjänsteskrivelse

livräddarsystem samt att åtta (snart nio) regioner redan är anslutna i Sverige.
Utifrån analyser från andra regioner, som redan infört SMS-livräddare, är det
rimligt att anta att ytterligare 1–2 personer per år kan överleva ett hjärtstopp
utanför sjukhus i Jämtland Härjedalen.
2011 behandlade regionstyrelsen och regionfullmäktige ett medborgarförslag om
sms-livräddare, LS/1227/2011. Utredningen som gjordes i samband svaret pekade
på att det då var svårbedömt vilken kostnad som var förknippad med ett införande,
främst beroende på att det saknades svensk erfarenhet från området. Vidare sades
att dåvarande Landstinget som ensam aktör inte borde bygga upp en verksamhet
med SMS-livräddare. Om intresse från andra aktörer hade funnits kunde
landstinget delta som en medpart. Frågan skulle i ett sådant fall kunnat utredas
vidare i samverkan med länets kommuner, frivilligorganisationer och SOS alarm.
Inom ramarna för arbetet med ”Ny hälso- och sjukvårdspolitik” kunde frågan
väckas och utredas vidare under förutsättning att intresse funnits hos övriga aktörer
i länet.
Sedan 2011 har den tekniska utvecklingen gjort stora framsteg och fler regioner har
anslutit sig till SMS-livräddare.
Mot bakgrund av detta föreslås att Region Jämtland Härjedalen bör ansluta sig till
systemet SMS-livräddare. Ett införande av denna funktion kräver dock en djupare
utredning som inbegriper finansiering, möjlighet till samverkan med länets
kommuner samt en ansvarig verksamhet. Därmed föreslås att hälso- och
sjukvårdsnämnden får i uppdrag att utreda hur funktionen sms-livräddare ska
implementeras i Region Jämtland Härjedalen.

Regiondirektörens förslag
Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår regionfullmäktige
1. Medborgarförslagen bifalls.
2. Hälso- och sjukvårdsnämnden uppdras att utreda hur funktionen smslivräddare ska implementeras i Region Jämtland Härjedalen.
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