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PRESSMEDDELANDE 
 

120.000 frivilliga redo att rädda liv 
– trebarnsmamman Maja, 37, 
överlevde hjärtstopp  

 

 

Frivilliga livräddare hjälper till att rädda liv i 11 av 21 regioner när någon i närheten har drabbats av 

hjärtstopp. Hela Sverige borde ge medborgarna samma möjlighet. Att vara med och rädda liv är 

stort. Att bli räddad till livet är ännu större.  

 

Här är tre röster från Stockholm, Östergötland och Halland: 

 

För drygt ett år sedan fick Maja Slove, 37, Stockholm, hjärtstopp hemma på verandan medan 

yngsta dottern, som då var ett år gammal, låg och sov. Majas syster som var där och hälsade på 

ringde 112 och ambulans och Sms-livräddare larmades. Ett par hus bort fanns en frivillig livräddare 

som tackade ja till larmet och kom springande för att påbörja hjärt-lungräddning. 

– Det var så många saker som hade kunnat gå fel, men så gick allt så bra som det bara kunde 

ändå. Jag är i livet och jag är här, och får se mina tre barn växa upp nu. Tack vare min syster och 

den frivilliga livräddaren som sprang hem till oss. Jag vill att fler ska få samma möjlighet som jag 

fick. 

 

Jennifer Brangenfeldt, 22, Finspång, är frivillig livräddare och svarade ja på ett larm från Sms-

livräddare hösten 2021. När larmet kom var hon i en butik med en kompis. De sprang till bilen och 

tog sig snabbt till platsen för hjärtstoppet, där hon och en annan frivillig livräddare hjälpte 

Torbjörn tillbaka till livet. 

– Jag visste ju inte hur det hade gått förrän jag fick ett meddelande från Sms-livräddare och 

Torbjörn själv. Först var det overkligt att det lilla jag gjorde kunde göra så stor skillnad för honom 

och hans familj. Några minuter av mitt liv räddade hans liv. Det är inte mycket som slår den 

känslan. Tänk att jag kunde ge någon livet tillbaka. 
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Anna Granström arbetar på Ambulanssjukvården Halland som ambulanssjuksköterska och är 

dessutom samordnare för Sms-livräddare i regionen. Hon har varit med sedan starten i Halland på 

Alla hjärtans dag 2021. 

– Här i Halland ser vi ett stort engagemang och det är fantastiskt hur många som anslutit och 

registrerat sig som frivilliga livräddare sedan vi startade. Många bryr sig om sina medmänniskor 

här och det är fint att se. Ju fler vi är desto bättre, särskilt på landsbygden där ambulans ofta har 

lång sträcka att köra.  

 

Jessica Holmström, regionansvarig på Sms-livräddare, har arbetat med systemet i många år och 

menar att hela Sverige bör ansluta nu för att tillsammans rädda fler liv. 

– När vi är många gör vi skillnad och gör samhället tryggare. Systemet Sms-livräddare tar till vara 

och kopplar samman resurser som redan finns – tillgängliga hjärtstartare och frivilliga livräddare. 

Den takt vi ser nu när det gäller ökningen av antal frivilliga är ett tecken på att människor bryr sig 

om varandra och vill göra skillnad. Så låt dem göra det. Du och jag kan rädda liv och tiden för att 

ansluta fler regioner är nu. 

 

Problemet och lösningen 

6.000 personer får hjärtstopp i Sverige varje år, bara 10 % överlever. I dag finns 120.000 frivilliga 

livräddare redo att få larm när någon i närheten drabbats av hjärtstopp. På bara ett år har över 

25.000 frivilliga livräddare anslutit. Att hjälpa till och rädda liv har nästan blivit en folkrörelse och 

ju fler som ställer upp som frivilliga livräddare desto fler liv kan räddas. 

 

Det börjar med ett samtal till 112. Larmoperatören bedömer om det handlar om ett hjärtstopp. 

Larm går ut till ambulans, räddningstjänst och frivilliga livräddare. För att få larm som frivillig 

livräddare registrerar man sig i appen Sms-livräddare. Kriterierna för att registrera sig är att vara 

över 18 år och ha kunskap i hjärt-lungräddning. 

 

Sms-livräddare ägs och drivs av Heartrunner Sweden AB och distribueras av SOS Alarm och 

Sjukvårdens larmcentral. 11 regioner är i dagsläget anslutna till systemet: Blekinge, Jönköping, 

Halland, Kalmar, Kronoberg, Norrbotten, Stockholm, Sörmland, Västmanland, Västra Götaland och 

Östergötland. 
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