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Riktlinjer för hjärtstartare i Karlshamns 
kommun 

Den kommunala organisationen 

Allmänt: 
 

I Sverige drabbas ca 10 000-15 000 människor av hjärtstopp/år. Absoluta majoriteten av dessa sker i 
hemmet (2/3) efterföljt av arbetsplatser och idrottsanläggningar. Generellt ökar sannolikheten där 
människor vistas frekvent, i stort antal och om platsen inbjuder till fysisk ansträngning. 

För att använda hjärtstartaren ska grundläggande certifierad utbildning erhållas och strävas efter att 
årligen upprätthållas. Utbildningen omfattar bland annat kunskap om hjärtstartaren men även 
traditionell hjärt- och lungräddning (HLR) vilket krävs vid användande av hjärtstartaren. 

Utplacering: 
 

Karlshamns kommun möjliggör införskaffande av hjärtstartare till kommunala arbetsplatser för att 
trygga medarbetare, besökare och annan samt andra kommunala anläggningar dit allmänheten har 
tillträde. 

Vid utplacering ska hänsyn tas till möjlighet att utbilda medarbetar/personer som arbetar och uppehåller 
sig i fysiskt närhet till hjärtstartaren. Detta för att öka sannolikheten att hjärtstartaren kan användas och 
används på rätt sätt vid behov. 

Bedömning av behov av hjärtstartare görs av ansvarig chef på respektive arbetsplats kopplat bl. a till 
arbetsplatsens plan för arbetsmiljö och besöksfrekvens. Kontakt med närmast fysiska intilliggande 
kommunala arbetsplats ska tas för eventuell samordning. 

Ansvar: 
 

Ansvarig chef har ansvar att tillse att ett lämpligt antal medarbetare utbildas och att utbildningen 
uppdateras. Ansvaret omfattar även visuell tillsyn så att hjärtstartaren är placerad på avsedd plats och att 
den uppfattas oskadad. 

Kommunens SBA-samordnare (enligt den övergripande Brandskyddsplanen), håller tillsammans med 
leverantörerna register över organisationens leverantörer och totala antal hjärtstartare-fysisk placering 
samt är behjälplig med leverantörs kontakt. 
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Inköp: 

 
Inköp av hjärtstartare till Karlshamns kommun ska omfatta leverantörskrav avseende registerföring, 
service (t ex batteri och elektrodbyte), rådgivning och utbildning för att säkerställa och skapa 
förutsättning för underhåll och kompetens för eventuellt användande 

Ekonomi: 
 

Inköp av hjärtstartare hanteras inom ramen för respektive verksamhets tilldelade budget. Löpande 
kostnad för underhåll och utbildning (ca 2000 skr/enhet) budgeteras centralt. 

Bidrag för hjärtstartare till föreningar och andra organisationer 

Kommunen lämnar bidrag till föreningar och andra organisationer som vill investera i en hjärtstartare. 
Bidraget uppgår till 50 procent av totalkostnaden, dock högst 10 000 kronor, och utbetalas om 
mottagaren uppfyller följande kriterier:  

 mottagaren svarar själv för skötsel av och utbildning i hjärtstartaren, 

 mottagaren ansvarar för att hjärtstartaren registreras och hålls á jour i Hjärtstartarregistret, 

 hjärtstartaren ska vara så placerad att den är lätt tillgänglig, inte bara för sökande förenings eller        
organisations medlemmar utan också för allmänheten. 

I ansökan ska beskrivas hur sökanden uppfyller ovan nämnda kriterier.  

Ansökningar om bidrag till hjärtstartare ska vara Karlshamns kommun tillhanda senast den 1 maj för 
beslut under våren alternativt senast den 1 oktober för beslut under hösten. Utbetalning av bidrag sker 
efter att beslutet om bidrag vunnit laga kraft, under förutsättning att hjärtstartaren monterats och tagits 
i drift.  

 



 


