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Pressrelease 

Genom Röda Korset finns det fler tillgängliga hjärtstartare i Uppsala 

 

 

Vi har tagit del av en artikel på UNT publicerat den 2022-08-30 med bland annat en intervju med 

David Smekal, ambulansöverläkare. 

Vi vill inleda med att hjärtstartaren i Brantingstorg inte är den enda i Uppsala och samtidigt vill vi 

förtydliga följande: 

Röda Korset i Uppsala har sedan Alla hjärtans dag den 14 februari 2022 lanserat sitt projekt Uppdrag 

Hjärtat. Projektet går ut på att förse landsbygden i Uppsala kommun med hjärtstartare och sprida 

kunskap om hur man använder dem och hur man kan rädda liv. Projektet är helt finansierat av Uppsala 

rödakorskrets. 

Röda Korsets främsta uppdrag är att skydda liv och hälsa. Svenska Röda Korsets har klara 

gemensamma strategier framåt: att öka beredskapsförmågan och att öka Röda Korsets närvaro i hela 

landet. 

Det ska inte vara någon skillnad om man bor i stan eller på landet och vi anser att tillgängligheten av 

hjärtstartare är lika viktig.  

I projektet Uppdrag Hjärtat har vi valt ut viktiga platser i Uppsala kommun där hjärtstartare har 

saknats och placerat hjärtstartare offentligt (utomhus). Nu finns hjärtstartare, redo att användas, på 

följande platser: Vattholma, Järlåsa, Oxsätra, Tuna, Bälinge och Länna. Arbetet pågår för att 

placera ytterligare fyra på olika offentliga platser inom kommunen.  

Utöver det har Röda Korset olika förevisningar av hur man kan ge HLR men också hur man använder 

en hjärtstartare. Flera av sådana förevisningar är redan inplanerade i landsbygden och kommer att 

annonseras när det närmar sig. Nästa tillfälle för en förevisning av hjärtstartaren är i Vattholma 

torsdagen den 8 september kl. 18.00. 

Röda Korset har en mycket användbar förstahjälpen-app som går att ladda ner gratis från där appar 

finns som ger information om att hantera olika typer av olyckor osv medan hjälpen är på väg. 

Det är viktigt för oss att aktivt kunna agera utifrån Röda Korsets ledstjärna ”ingen ska lämnas ensam i 

kris”. Vi håller med ambulansöverläkaren David Smekal om att kunskapen om HLR samt 

tillgängligheten till hjärtstartare bör utökas i kommunen. Vi är redo att utöka samarbetet med Region 

Uppsala och Uppsala kommun för att öka kännedomen om hur man använder en hjärtstartare bland 

allmänheten, för att öka beredskapsförmåga i kommunen.  

 

För frågor:  

Dlovan Kassab, verksamhetschef, 072-519 77 03,  dlovan.kassab@redcross.se  

Gunhild Hansen, utvecklingschef, 073-841 75 22, gunhild.hansen@redcross.se 
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