
                

5 november 2015 

Roger Pontare är med och hjärtsäkrar Sverige 
 

Artisten Roger Pontare väljer Falck hjärtstartare och utbildning i HLR för att bidra till ett 

tryggare samhälle.    

Under 30 år har den folkkäre artisten Roger Pontare jobbat med musik och reser idag runt i 
landet och deltar på olika events, konserter och andra tillfällen där musiken står i centrum. Att 
befinna sig ute i stora folksamlingar ger en unik möjliget att hjälpa människor om olyckan 
skulle vara framme, något som Roger Pontare har börjat fundera alltmer på. Men det var 
redan under uppväxten i glesbygden som tankarna på hur hjälp kunde nå de som behöver den, 
inom en kort tid, kom.  

- Jag har alltid velat kunna hjälpa, allt från småkryp till människor. Jag är uppvuxen i 
Norrbottens glesbygd och någon gång sett ambulanshelikoptrar komma och hämta någon 
som blivit dålig, men det kan ju ta tid för dem att komma fram. Och så har jag alltid tänkt 
”det händer ju inte mig”. Men jag har på senare tid tänkt alltmer på hur jag kan göra nytta. 
Jag skaffade en blodtrycksmätare men den gör ju inte så stor skillnad, så jag har allt mer 
börjat fundera på hjärtstartare. Jag har varit med om att stå på scen och sett någon 
svimma. Då har det tack och lov inte varit så allvarligt men tänk om det hade varit det? Har 
jag med mig en hjärtstartare kan jag snabbt göra en insats, säger Roger Pontare.  

Förutom att en hjärtstartare som kommer att stationeras i turnébussen och följa med över 
hela landet har Roger Pontare genomgått en HLR-utbildning, något som är viktigt i 
kombination med hjärtstartaren. 

- Hjärtstartare har blivit allt vanligare i samhället och det är ett otroligt viktigt hjälpmedel 
som kan underlätta för alla att hjälpa till att rädda liv. Falck jobbar hela tiden för att hjälpa 
människor och ge trygghet i samhället. Att Roger Pontare nu både har utbildat sig i HLR 
och har en hjärtstartare från Falck är bra och jag hoppas att fler väljer att följa hans 
ansvarsfulla agerande. Tillsammans kan vi bidra till ett tryggare samhälle, säger Karolina 
Sjödahl, Marknadschef på Falck.  

Artister befinner sig ofta i miljöer där många människor samlas. Det är en möjlighet att snabbt 
kunna hjälpa till om en nödsituation skulle uppstå. Roger Pontare hoppas också att fler artister 
följer hans agerande.  

- Som individ har jag ett ansvar och det här är en hederssak. Jag tycker alla människor har 
ett ansvar, kan man hjälpa till ska man göra det. Som artist kan jag också jobba för att 
andra i min situation kan få upp ögonen för detta och se hur viktigt det är. Förhoppningsvis 
kan det jag gör ge ringar på vattnet.   



Fakta hjärtstopp och hjärtstartare  

Ett hjärtstopp kommer oftast helt oväntat. I Sverige drabbas årligen ca 10 000 människor av 

hjärtstopp utanför sjukhus men endast cirka 5 procent överlever. Om man använder en 

hjärtstartare kan upp till 74% överleva. Chansen att överleva minskar med 10% för varje minut 

som går utan behandling. Som väl är kan många liv räddas vid ett hjärtstopp med hjälp av en 

professionell hjärtstartare och snabba insatser. 

För mer information, kontakta: 

Karolina Sjödahl, Marknadschef Falck: 070-5102575 

Lotta Smith, Kommunikationsansvarig Falck: 073-3730112 

 

Falck har bedrivit verksamhet i Sverige sedan 1950 (i Danmark sedan 1906), och är idag 

majoritetsägt av Lundbeck Foundation. Under 2013 delade stiftelsen ut cirka 460 miljoner 

kronor till forskning inom ”Health and Life Sciences”.  

Falck har visionen att vidareutveckla verksamheten som arbetar på bred front med assistans, 

vård och hälsa, beredskap, räddning och rehabilitering. Genom alla affärsområden löper en 

gemensam vilja att hjälpa människor som en röd tråd. 

 

 

 


