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Gunilla överlevde
tack vare frivilliga livräddare

Tidigare i höstas tog Gunilla Velin, 58 år, en cykeltur i Stockholm, men på vägen hem vid Odenplan
föll Gunilla ihop. Hon hade fått hjärtstopp. Tack vare rådiga medmänniskor och frivilliga livräddare
överlevde hon.

– Jag hade tur. Om jag hade hunnit hem hade nog ingen sett när jag föll. Jag har fått veta att det
kom flera frivilliga livräddare och jag är så tacksam för det. Jag har träffat dem, dels ville jag tacka
för deras hjälp, dels ville jag höra deras upplevelse för att pussla ihop händelseförloppet.

Två snabbtänkta kvinnor ringde 112 och startade hjärt-lungräddning när Gunilla föll. En liten stund
senare kom den första frivilliga livräddaren, Thea, som hade hjärtstartare med sig och tog över.
Fler frivilliga anslöt och Gunilla fick två stötar av hjärtstartaren, så vitt hon vet. När ambulansen
kom en stund senare hade Gunillas hjärta börjat slå.

– Jag kunde inte tro att det här skulle hända mig. Jag rör på mig, äter bra och har inte haft några
tydliga symptom innan. Vi vet inte vem som kan drabbas, därför är det så viktigt att så många
som möjligt lär sig hjärt-lungräddning och registrerar sig som frivilliga livräddare i appen Smslivräddare.
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– Jag delar min tid mellan Stockholm och Båstad och uppmanar Skåne att ansluta till systemet
Sms-livräddare. Hade jag varit där nere hade jag inte fått samma hjälp.

Jessica Holmström, regionansvarig på Sms-livräddare:
– När vi är många gör vi skillnad genom att göra samhället tryggare och rädda liv när någon fått
hjärtstopp. Den takt vi ser nu när det gäller antal frivilliga är ett tecken på att människor bryr sig
om varandra och vill hjälpa varandra.

Bakgrund
6.000 personer får hjärtstopp i Sverige varje år, bara 10 % överlever. I dag finns nära 127.000
frivilliga livräddare redo att få larm när någon i närheten drabbats av hjärtstopp. På bara ett år
har 20.000 frivilliga livräddare anslutit. Att hjälpa till och rädda liv har nästa 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.

Att vara med och rädda liv är stort. Att bli räddad till livet är ännu större. Frivilliga hjälper till att
rädda liv i 11 av 21 regioner. Hela Sverige borde ansluta. Anslutna regioner är: Blekinge, Halland,
Jönköping, Kalmar, Kronoberg, Norrbotten, Stockholm, Sörmland, Västmanland, Västra Götaland
och Östergötland. Alla medborgare borde få samma möjlighet till tidig hjärt-lungräddning
eftersom det räddar liv.
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