Hjärtliga Åland

på väg mot ett hjärtsäkert Åland
Vill ert företag höja kvaliteten, utbildas och synas?
På Åland gör vi det med hjärtat – och nu blir vi ännu hjärtligare!
I vår del av världen är plötsligt hjärtstopp den tredje vanligaste dödsorsaken. På Åland inträffar årligen 15-30
plötsliga hjärtstopp utanför sjukhus. Om hjärt- lungräddning (HLR) påbörjas inom tre minuter vid ett plötsligt
hjärtstopp och det dessutom finns en hjärtstartare tillgänglig finns goda chanser för överlevnad. För varje
minut som går utan livräddande insatser minskar möjligheten för överlevnad med 10%. Tiden är avgörande!
Idag finns ca 200 hjärtstartare på Åland, se www.hjartstartare.ax Du kan spara ner hjärtstartarnas placeringar
på din 3G mobiltelefon från webapplikationen m.hjartstartare.ax Målsättningen är att det ska finnas en
hjärtstartare och HLR-utbildad personal på varje servicepunkt där många människor rör sig.
Nu erbjuder vi Visit Ålands medlemmar skräddarsydda HLR-utbildningar med hjärtstartare. Utbildningen, som
genomförs av Röda Korsets instruktörer, är 4 timmar och berättigar till Röda Korsets certifikat med en
giltighetstid på 3 år. Kostnaden är 50 €/person (moms ingår ej). Summan får dras av till 60% via FPA i bokslutet
om utbildningen finns inskriven i företagets hälsovårdsplan för det aktuella året.

Välj bland följande utbildningstillfällen under våren:
Vecka 6

tisdag 6.2 kl. 17.30-21.30 ,Röda Kors gården, Mariehamn
onsdag 7.2 kl. 09.00-14.00 (lunchpaus),Röda Kors gården, Mariehamn

Vecka 7

onsdag 14.2 kl. 17.30-21.30, Röda Kors gården, Mariehamn
torsdag 15.2 kl. 09.00-14.00 (lunchpaus),Röda Kors gården, Mariehamn

Till vecka 6 och 7, anmäl senast onsdagen den 31.1 till hjartstartare.aland@gmail.com
(uppge alla personers namn och e-postadresser)

Vecka 10

onsdag 7.3 kl.17.30-21.30, Ålands Idrottscenter, Godby
torsdag 8.3 kl. 09.00-14.00 (lunchpaus), Ålands Idrottscenter, Godby

Vecka 11

onsdag 14.3 kl. 09.00-14.00 (lunchpaus), Ålands Idrottscenter, Godby
torsdag 15.3 kl. 17.30-21.30, Ålands Idrottscenter, Godby

Till vecka 10 och 11, anmäl senast onsdagen den 28.2 till hjartstartare.aland@gmail.com
(uppge alla personers namn och e-postadresser)

Sommarpersonal
Meddela samtidigt med anmälan om och när behov finns för utbildning av sommarpersonal. Beredskap finns
att arrangera ytterligare utbildning i början av sommaren. Ev. frågor riktas till koordinator Gunilla G Nordlund
på ovan e-postadress eller på tel. 0457 3424 998
forts.

Hjärtstartare
Samtidigt med utbildningen finns möjlighet att beställa hjärtstartare. Alarm-, räddnings- och vårdbranschen på
Åland använder och rekommenderar hjärtstartarmärket Lifepak. Om den drabbade personen har elektroder av
märket LIfepak på bröstet när ambulanspersonalen anländer är dessa kompatibla med ambulansens
hjärtstartare och dyrbar tid kan inbesparas.
Priset för Lifepaks hjärtstartare är 1 500 € ex moms. Priset inkluderar batterier och elektroder samt personlig
hemleverans (perifera anläggningar enl. överenskommelse). Vidare ingår servicesupport med kontinuerlig
kontroll av hjärtstartaren och påminnelse då det är dags för byte av batterier och elektroder. Möjlighet finns
även att hyra hjlärtstartaren. Jesper Johansson, PlusAb, är Lifepaks Ålands representant, kontakt:
jesper@plusab.se, tel +46 70 6928047

Information och marknadsföring
Tänk på att informera dina gäster, t ex på hemsidan, i service pärmar, på anslagstavlor m m, att anläggningen
har

Utbildad personal och tillgång till hjärtstartare är en trygghet lika väl som en kvalitetshöjande åtgärd
och konkurrensfördel.

Symbol
Nedan symbol får användas av anläggningar med hjärtstartare och HLR/ första hjälpen utbildad personal.
Kriterier och nedladdningsbar fil finns på www.hjartstartare.ax

Tillsammans skapar vi ett tryggare och hjärtligare Åland – Välkommen på utbildning!

