
 
 

Pressrelease     2013-04-22 
 

 

Bemannia ökar överlevnadschansen - 
tillhandahåller hjärtstartare – Defibrillator   
 
Varje år drabbas 10 000 personer av plötsligt hjärtstopp utanför sjukhus i 
Sverige. Behandling påbörjas på 5 000. Årligen räddas 500 människor till livet 
efter plötsligt oväntade hjärtstopp utanför sjukhus. Plötsligt hjärtstopp kan 
drabba vem som helst. Det kan vara en familjemedlem, en kollega, en 
medmänniska på gatan eller en nära vän, ung som gammal. Tiden är en kritisk 
faktor. Att snabbt få tillgång till en hjärtstartare – Defibrillator är ofta avgörande 
för att rädda liv. Finns en defibrillator till hjälp inom tre minuter så visar 
forskning att chansen att överleva är över 70 %. 
 

-Bemannia anser att det är en självklarhet att ha en defibrillator nära till hands om ett 

eventuellt hjärtstopp skulle ske och vi har därför köpt in en till kontoret på Sveavägen 

155, säger Staffan Bruzelius, Koncernchef på Bemannia. 

Defibrillator, eller hjärtstartare, är en anordning som används för att ge elstötar, 

defibrillering, för att få hjärtat att åter slå på en person som drabbats av 

hjärtstillestånd. Vi kommer under våren att utbilda samtlig personal på huvudkontoret 

i hjärt- och lungräddning för att öka möjligheterna att rädda liv. 

Bemannia har även anmält sig till Sveriges hjärtstartarregister. Genom registret 

samlas informationen om hjärtstartarnas tillgänglighet och deras geografiska 

placering görs tillgänglig för allmänheten. Registret planeras inom den närmaste 

framtiden ge möjlighet för larmcentralerna att i samband med larm som tolkas som 

ett hjärtstopp, upplysa inringaren om var närmaste hjärtstartare finns för snabb 

livräddande insats i väntan på ambulans. 

-Vi har redan haft en akut incident med en person som drabbades av hjärtstopp i 

närheten av vårt kontor. Vi kom snabbt på plats med vår defibrilator, men lyckligtvis 

så hade redan ambulanspersonal kommit fram och kunde ta hand om personen i 

fråga, avslutar Staffan Bruzelius. 

För mer information kontakta Staffan Bruzelius,  
 
E-post: vd@bemannia.se 
Telefon: 08-845 300 eller 0771-84 53 00 
Hemsida: www.bemannia.se    
Facebook: www.facebook.se/Bemannia   
Twitter: @bemannia 
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Symbolen för Defibrillator – Hjärtstartare 

 

Om_Bemannia 

Bemannia är ett publikt och svenskägt bemannings- och rekryteringsföretag som 

tillhandahåller kompetent och kvalificerad personal genom uthyrning, rekrytering och 

personalentreprenader inom Organisation & Ledarskap, PR & Information, Marknad & Sälj, 

Ekonomi, Juridik, HR & Personal, Fastighet & Teknik, IT & Data samt Kontor & 

Administration. Bemannia har ramavtal med 220 kommuner och ett 100-tal förvaltningar, 

bolag och myndigheter runtom i Sverige. Bemannia är medlem i Bemanningsföretagen och 

är ett auktoriserat bemanningsföretag samt har kollektivavtal med Unionen, Akademikerna 

samt SEKO. Bemannia är kvalitetscertifierat enligt Kvalitetsledningssystem ISO 9001:2008, 

Miljöledningssystem 14001:2004 samt Arbetsmiljöcertifierat enligt OHSAS 18001:2007. 

Ledningen för bolaget har varit verksam i branschen i 35 år. 

 


