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Lokala föreningslivet i Skåne ökar tryggheten med hjärtstartare 

Plötsligt hjärtstopp drabbar årligen cirka 10 000 personer i Sverige. Avgörande för 
chansen att överleva är tiden till behandling. Sparbanken Skåne vill tillsammans med det 
lokala föreningslivet öka närheten till hjärtstartare – och placerar nu ut 44 nya 
hjärtstartare i Skåne. 

Automatiska hjärtstartare, så kallade defibrillatorer, bidrar varje år till att drygt tio procent 
överlever ett hjärtstopp utanför sjukhusmiljö. I Sverige är det vanligt att medmänniskor ingriper 
och försöker hjälpa till, men det är minuter som räknas. För att snabbt kunna hitta närmaste 
hjärtstartare sammanställs dessa i Sveriges Hjärtstartarregister (hjartstartarregistret.se). 
Handhavandet av apparaterna är relativt enkelt, med tanken att alla ska kunna använda dem. 

Tillgängligheten till hjärtstartare i Skåne kan nu bli lite bättre. 44 nya startare placeras ut i 
regionen, i ett samarbete mellan skånska föreningar och Sparbanken Skåne tillsammans med sina 
ägarstiftelser.  

- Hjärtstartare kan vara skillnaden mellan liv och död. Jag har själv varit med om att rädda 
en person med hjälp av en hjärtstartare, berättar Marina Persson på Friskis & Svettis i 
Kristianstad.  

- Det var i samband med ett träningspass. Han låg som död framför mig, men vi lyckades få 
igång hjärtat. När jag senare såg honom komma gående igen var det nästan overkligt. Jag 
grät när jag insåg att vi räddat ett liv, säger Marina Persson. 

Under vintern har skånska föreningar kunnat ansöka om hjärtstartare till sin verksamhet. De 
föreningar som fått besked om att de får en startare, hämtar ut den på ett bankkontor inför Alla 
hjärtans dag och erbjuds dessutom en kompletterande HLR-utbildning för 20 personer.  

- Vi är en aktiv scoutförening med aktiviteter fem dagar i veckan. Sjukvårdskunskap är en 
naturlig del av verksamheten, men det finns ingen känd hjärtstartare i vårt närområde. 
Att ha en hjärtstartare i Scoutgården betyder jättemycket. Vi kommer att säkra att den 
kan användas, inte bara till våra ungdomar om det skulle behövas utan till alla som bor i 
området, säger Mats Thuresson på Eslövs Scoutkår som är en av föreningarna som 
tilldelas hjärtstartare i år. 

- Från sparbankens sida vill vi bidra till ökad kunskap om hjärtstartare, hur man hittar dem 
och hur man använder dem. Det borde finnas hjärtstartare överallt där det samlas 
människor. Att satsa på hjärtstartare tillsammans med det lokala föreningslivet är ett sätt 
att investera i framtiden. Det bidrar helt enkelt till ett lite tryggare och lite bättre Skåne, 
säger Helena Björkman, bankchef på Sparbanken Skåne. 

På sparbankenskane.se/allahjartan finns hela listan med föreningar som nu får hjärtstartare, från 
Svarta Bergen i Osby i norr till Hamnboularna i Ystad i söder. 

Banken och sparbanksstiftelserna tänker på Alla hjärtans dag också lite extra på de barn och unga 
som bor eller behandlas på sjukhus. För att vara med och lysa upp tillvaron för barnen och deras 



 
 

familjer ordnas kalas på barn- och ungdomsavdelningarna på sjukhusen i Kristianstad och Lund. 
Det blir fika och underhållning.  

Pressinbjudan  
Uthämtning av hjärtstartare sker torsdagen den 13 februari i bland annat Eslöv, Hässleholm, 
Kristianstad, Lund, Sjöbo och Staffanstorp. Medier som är intresserade är välkomna att närvara. 
Kontakta kristian.svensson@sparbankenskane.se för tid och plats. 
 
För mer information 
Helena Björkman, bankchef Sparbanken Skåne, 046-37 18 10 
Mats Thuresson, ordförande Eslövs Scoutkår, 070-568 50 99 
Kristian Svensson, pressansvarig Sparbanken Skåne, 046-16 23 09 
 
Om Sparbanken Skåne 
Sparbanken Skåne är en regional sparbank för människorna, näringslivet och det lokala samhället. En bank 
med hög tillgänglighet, smarta tjänster och grundläggande sparbanksvärderingar där besluten fattas nära 
kunden. Huvudägare är tre skånska sparbanksstiftelser. I samarbete med stiftelserna kan delar av 
överskottet från bankrörelsen investeras i samhällsutvecklande insatser.  
 
Om Sparbanken Skånes ägarstiftelser 
Sparbanksstiftelsen Finn, Sparbanksstiftelsen 1826 och Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta är alla delägare i 
Sparbankens Skåne, med en ägarandel på 26 procent vardera. Stiftelsernas syfte är att slå vakt om 
sparbanksrörelsens grundläggande idéer och främja sparsamhet. Vid sidan av detta stödjer stiftelserna 
projekt som bidrar till lokal utveckling inom sina respektive verksamhetsområden. 


