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Förstudie hjärtsäker kommun 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsens ordförande har på Trygg i Österåker önskat att det genomförs ett uppdrag med 
mål att Österåkers kommun ska kunna benämna sig en hjärtsäker kommun. 

Beslutsförslag 
Kommunstyrelsen beslutar 
Uppdra till kommunstyrelsens kontor att upphandla en förstudie som innehåller en fullständig plan 
inklusive investeringsförslag och övriga kostnader för att Österåkers kommun ska kunna kalla sig för 
en hjärtsäker kommun. 

Bakgrund 
"Varje timme dör någon av ett hjärtstopp. Dygnet runt. Året runt." är fakta som beskrivs av Hjärt-
lungfonden. Varje år drabbas cirka 10 000 personer av hjärtstopp. Endast 500 överlever. Tack vare 
att fler kan hjärt- och lungräddning samt att det finns fler hjärtstartare/defibrillatorer i anläggningar 
och på arbetsplatser så har man också kunnat se att antalet överlevande ökar. Plötslig hjärtdöd i 
samband med fysisk aktivitet och idrott har under några år skapat mycket uppmärksamhet. Statistik 
som tagits fram av Folksam visar att antalet dödsfall under perioden 1998-2012 ofta legat mellan fem 
till tio individer per år. Chansen att överleva minskar med 10 procent för varje minut utan insats. 
Möjligheten till defibrillering inom tre till fem minuter efter det att någon kollapsat ökar alltså 
överlevnaden markant. 

De publika miljöer som Österåkers kommun har hjärtstartare i är Sporthallen, Hackstahallen, 
Sörahallen, Söra simhall, Solskiftesbadet, Domaruddens friluftsgård samt Berga teater. Vid själva 
Biblioteket finns det ingen men i omedelbar närhet av hjärtstartare i Åkersberga centrum. Via 
kommunens övergripande säkerhetsarbete finns också en mobil hjärtstartare placerad hos ett 
bevaknings företag som kan finnas tillgängliga vid större offentliga evenemang. 

Förvaltningens slutsatser 
Att införskaffa hjärtstartare/defibrillatorer är enligt den kunskap som finns idag ett effektivt sätt att 
rädda liv på. Om Österåkers kommun kan verka för att det finns ännu fler hjärtstartare tillgängliga 
och utbildade livräddare så att majoriteten av invånarna nås inom fem minuter så anser förvaltningen 
att det vore ett myckgi-hia sätt,att få en trygg miljö. 
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