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Motion nr 5-2016 från Elin Segerstedt Söderberg (M). SMSlivräddar-app. HSN:s
förslag till motionsyttrande
Elin Segerstedt Söderberg (M) har i en motion till landstingsfullmäktige föreslagit att
landstinget i Västerbotten utreder möjligheten att införa SMSlivräddare i
Västerbotten.
Tillgängligheten till första sjukvårdande insats vid svår sjukdom är viktigt för god
hälso- och sjukvård och en viktig trygghetsfaktor för befolkningen.
De viktigaste åtgärderna för att rädda liv vid hjärtstopp är snabbt påbörjad HLR och
användning av hjärtstartare. Även vid olycksfall är det viktigt med snabba insatser.
Landstinget samverkar med ett antal av länets kommuner avseende insatser
"I väntan på ambulans", IVPA, samt "Akutsjukvård i extrem glesbygd", både vad
beträffar hjärtstopp (AXGH) samt vid olycksfall (AXG). Detta innebär i korthet att
Räddningstjänster med avtal rycker ut för att utföra hjärt- och lungräddning (HLR)
genom att använda hjärtstartare vid misstänkt eller konstaterat hjärtstopp. På
samma sätt som vid ett olycksfall.
Hälso- och sjukvårdsnämnden har också nyligen, vid sitt sammanträde den 15 juni
2016, beslutat att ge hälso- och sjukvårdsdirektören i uppdrag att utreda
förutsättningar och kostnader för samverkan med primärvården och länets samtliga
kommuner avseende en första sjukvårdande insats.
Basal prehospital sjukvårdande insats innebär utöver hjärt-lungräddning även första
hjälpen omfattande andning, blödning och chock, halvautomatisk defibrillering och
att ge syrgas samt använda pulsoxymeter. Samverkan i form av "I väntan på
ambulans", IVPA, "Akutsjukvård i extrem glesbygd - hjärtstopp", AXGH, samt
samverkan med primärvården och länets samtliga kommuner avseende en första
sjukvårdande insats är åtgärder som vidtagits för att förbättra tillgängligheten till
prehospital vård.
Sedan 2010 drivs ett forskningsprojekt i Stockholms län, SMSlivräddare, där mobil
positioneringsteknik (geografisk lägesbestämning av mobiltelefoner) används för att
identifiera och larma livräddare med kunskap i HLR till hjärtstopp utanför sjukhus.
SMSlivräddarna larmas via ett SMS-meddelande och kan också larmas ut för att
hämta närmaste hjärtstartare. Målet är att minska tiden till HLR och defibrillering och
därigenom öka överlevnaden.
Utöver Stockholms län är projektet på väg att införas i Västra Götalandsregionen och
ytterligare landsting/regioner har visat intresse för att införa systemet. Ett driftsbolag
har därför bildats under 2016 för att hantera det tekniska införandet.
SMSlivräddare är ett intressant forskningsprojekt som har potential att vara ett
mycket bra komplement till landstingets organisation och då särskilt utanför
städerna.
När SMSlivräddar-systemet etablerats, och om det fortsatt visat sig ha goda effekter
i andra landsting/regioner, kan det bli aktuellt att utreda om det kan bli ett
komplement till den verksamhet som redan finns i vårt län.
Bedömningen i dagsläget är dock att landstinget i första hand bör fortsätta det
påbörjade arbetet med IVPA, AXGH och samverkan med primärvården och länets
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samtliga kommuner avseende en första sjukvårdande insats men vi kommer att följa
utvecklingen av SMSlivräddarsystemet noggrant.
Mot bakgrund av vad som ovan anförts föreslår hälso- och sjukvårdsnämnden att
landstingsfullmäktige fattar följande beslut:
-

Motionen anses därmed besvarad.
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