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Förord 
Det har varit väldigt spännande och intressant att få arbeta med framtagandet av detta 

beslutsstöd, förhoppningsvis kan detta material bidra till att öka faktaunderlaget när det gäller 

samverkan vid hjärtstopp i Norrbotten. 

Jag vill rikta stor tacksamhet till: 

Björn Sund, min externa handledare under projektets gång, som har varit ett enormt stöd 

genom hela arbetsgången. Utan detta hade studien inte varit möjlig att genomföra. 

Anders Lendrup som genomfört datorsimuleringarna, utan dessa hade det inte funnits någon 

rapport överhuvudtaget.   

Min interna handledare Ronnie Lindberg som under hela projektet bistått med feedback på de 

uppslag jag presenterat.   

Johan Herlitz som bidragit med spetskompetens inom området prehospital akutsjukvård.     

Norrbottens samtliga räddningschefer, även någon brandingenjör, som under uppstarten av 

studien visat stort tålamod och hjälpt mig med insamling av data men också under hela 

projektet bidragit med intressanta åsikter i ämnet. 

Personalen vid SOS alarm i Luleå och alla respondenter som medverkat vid intervjuerna, trots 

fullspäckade scheman har tid tagits för att svara på mina frågor.    

Slutligen vill jag tacka min familj och vänner som har hjälpt till med korrekturläsning och 

stått ut med mig när arbetsdagarna övergått till nätter och veckorna blivit till helg, det hade 

inte varit möjligt utan ert stöd. 

Säkerligen har jag glömt någon, jag har genomgående under denna studie endast stött på 

konstruktiva kommentarer, vilket har gett mig massor av energi. Tack!  

 

 

 

 

Emil Brodin 

Luleå den 15 december 2013 
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Sammanfattning 
Det huvudsakliga syftet med denna rapport var att svara på dessa två frågor: 

vilken nytta kan räddningstjänst tillföra samhället med ett snabbt ingripande vid hjärtstopp? 

Och, är detta ingripande snabbt nog för att motivera den ökade kostnaden?  

En omfattande kartläggning av Norrbottens samtliga ambulans- och brandstationer (heltid, 

deltid och brandvärn) har genomförts. Detta material användes sedan som underlag för en GIS 

(geografiskt informationssystem) -simulering som utfördes med hjälp av myndigheten för 

samhällsskydd och beredskap (MSB). Från denna simulering kunde den totala tiden från 

hjärtstopp till defibrillering tas fram (larmtid+larmbehandlingstid+anspänningstid och 

körtid+angreppstid). Med den totala tiden tillsammans med överlevnadsgrader, årlig incidens 

för hjärtstopp och sannolikhet för kammarflimmer kunde antal överlevande i Norrbotten 

uppskattas. Parallellt med denna arbetsprocess genomfördes intervjuer med inblandade 

aktörer. 

För att uttrycka dessa investeringar i ekonomiska termer användes värdet för ett statistiskt liv 

(VSL), vilket sedan jämfördes med kostnaderna för sjukvård, utbildning, utryckning och 

material. Den totala nyttan kunde då jämföras med kostnaderna och nytto/kostnadskvoter 

kunde beräknas, dessa uppgick till 16, 31 och 41 beroende på i vilken grad räddningstjänsten 

involveras som beredskapsresurs. 

Det är, utifrån det resultat som presenteras i denna studie, lönsamt att nyttja räddningstjänsten 

som stöd till ambulans vid plötsligt hjärtstopp i Norrbotten.  
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Abstract 
The primary purpose of this study was to answer these two questions: 

How useful can a more extensive use of the fire service, in case of cardiac arrest, be to the 

society? And, is this action fast enough to motivate the increase in costs.  

A comprehensive survey, regarding all of the ambulance and fire stations in the county of 

Norrbotten, was carried out. The results were then used as the sole basis for a GIS 

(geographic information system) -simulation, which was conducted by the Swedish civil 

contingencies agency. With the output data from the simulations the total time from cardiac 

arrest to defibrillation could be estimated (alert time+emergency call handling time+driving 

time and station reaction time+preparation time). With the total time together with survival 

rates, annual incidence (cardiac arrest) and probability that patient has ventricular fibrillation, 

the number of survivors in the county of Norrbotten could be assessed. Simultaneously as this 

process was carried out, interviews were conducted with involved actors.   

To express these interventions in economic terms the value of a statistic life was used (VSL), 

this was then compared with costs for hospitalization, training, call outs and materials. The 

total benefit was compared with the costs and benefit/cost ratios could be calculated. The ratio 

amounted to 16, 31 and 41 depending on involvement of the fire services.  

It’s profitable, from what’s presented in this report, to use the fire services as a support to the 

ambulance when dealing with cardiac arrest in the county of Norrbotten.              
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Då Sverige är ett stort land med städer som Stockholm, Göteborg och Malmö men också ett 

land med mindre orter såsom Norrfjärden, Andersbo och Abisko ställs stora krav på att 

räddningstjänst, polis och ambulans finns tillgänglig för hela Sveriges befolkning. Eftersom 

resurserna för dessa organisationer är begränsade är det inte möjligt för 

blåljusorganisationerna att nå ut till hela Sveriges befolkning lika snabbt, något som de 

boende i glesbygden är väldigt medvetna om (Granberg, o.a., 2010). Det skulle helt enkelt 

inte vara ekonomiskt hållbart, men målsättningen bör ändå vara den att varje människa har 

lika mycket rätt till hjälp inom så kort tidsrymd som möjligt. För att uppnå detta krävs en 

ständig strävan efter effektivisering. Då är frågan hur ska man, rent konkret, minska tiden till 

ett första ingripande och därigenom öka samhällsnyttan? 

En möjlig åtgärd skulle kunna vara att nyttja räddningstjänsten ytterligare som en resurs till 

ambulansverksamheten. Räddningstjänsten verkar då som en stödjande funktion och innehar 

kunskap och material för att kunna utföra en första livräddande insats. Denna funktion kallas 

på många platser i landet för i väntan på ambulans (IVPA) och används idag av ett flertal 

svenska räddningstjänster för att minska tiden till ett första omhändertagande. Det är viktigt 

att poängtera att räddningstjänstens personal endast genomför ett snabbt första ingripande. 

När ambulanspersonal anländer till olycksplatsen övertar de huvudansvaret och brandmännen 

kan då bistå dem i deras omhändertagande. 
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1.2 Syfte 
Detta material ämnar att fungera som beslutsstöd vid omstrukturering av beredskapsresurser i 

Norrbotten. Syftet med denna studie är att besvara nedanstående frågor:  

Vilken nytta kan räddningstjänst tillföra samhället med ett snabbt ingripande vid hjärtstopp 

(HS)?  Och, är detta ingripande snabbt nog för att motivera den ökade kostnaden? 

1.3 Avgränsningar 
Räddningstjänst avgränsas till att endast larmas och genomföra insats i de fall plötsligt 

hjärtstopp inträffar, endast hjärtstartare används som hjälpmedel vid dessa insatser. 

Datorsimuleringen utgår från att invånarna i Norrbotten befinner sig på sin 

folkbokföringsadress, där det också antas att samtliga hjärtstopp sker. Detta antagande får 

dock stöd av Herlitz (2013) som anger att ca två tredjedelar av hjärtstoppen sker i hemmet. 

Det ska också nämnas att det inte tas någon hänsyn till demografisk differens i denna rapport, 

sannolikheten för hjärtstopp baseras enbart på befolkningsmängd.   

En anspänningstid på 6 minuter har antagits för brandvärn, efter personlig kontakt med ett 

flertal räddningschefer i Norrbotten kunde denna tid uppskattas. För ambulans har tiden 90 

sekunder antagits, samma som för räddningstjänstens heltidsstationer. Detta återspeglar inte 

ambulansorganisationen fullt ut då personalen, vid förmodat hjärtstopp, åker ”så snabbt de 

kan” (prio 1 larm). Enligt Sund (personlig kontakt, 11 februari, 2013) ligger detta antagande i 

linje med verkligheten och därför används värdet vidare i denna rapport. 

Det ska också nämnas att det, för att möjliggöra datorsimulering, råder ständig bemanning vid 

alla stationer, både för räddningstjänst och ambulans. Ingen hänsyn har tagits för att 

ambulans- eller brandstationer ”står tomma” på grund av andra uppdrag t.ex. 

ambulanstransporter och större utryckningar. Det är sannolikt så att ambulansstationer oftare 

står utan resurser, detta till stor del beroende på skillnaden i larmfrekvens mellan aktörerna.  

Eftersom simuleringen endast behandlar fastlandet tas inte någon hänsyn för de brandvärn 

som är belägna i skärgården. När det gäller täckningsgrad för datorsimuleringen så innefattar 

den, med största resursanvändning, 98,26 % av befolkningen i Norrbotten.  Det finns alltså 

personer som inte nås inom de 46 minuter som simuleringen pågår. Denna begränsning 

används eftersom körningarna är tidskrävande. För att uppnå en täckningsgrad på 100 % 

krävs simuleringstider uppemot 85 minuter vilket medför att dessa blir extremt tidskrävande 

och, inom ramarna för detta projekt, inte är möjliga att genomföra. Resultatet påverkas inte 

nämnvärt av denna begränsning, detta beroende på att det huvudsakliga syftet med rapporten 

är att jämföra de resurser som används i dagsläget med ett utökat resursanvändande. 

Dessutom skulle en förlängning av simuleringstiden endast innebära att alternativen med stora 

resurser uppvisar de positivaste resultaten. 
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1.4 Samverkan 

När man i samhället tar fram åtgärdsförslag, handlingsprogram och i största allmänhet arbetar 

med förbättringsarbete förekommer ordet samverkan väldigt frekvent. Det ska ske en större 

samverkan mellan olika grenar inom verksamheten, mellan olika aktörer regionalt, nationellt 

eller i vissa fall internationellt. I dagens samhälle är det oerhört viktigt med samverkan då 

organisationer blir mer och mer centraliserade samtidigt som aktörer i olika delar av samhället 

blir alltmer beroende av varandra. Att ordet används flitigt kan också hänföras till dess 

positiva värdeladdning, ordet i sig signalerar bl.a. ansvarstagande, rationalitet och effektivitet. 

(MSB, 2011).  

Enligt Svenska Akademin definieras samverkan så här:  

1, om förhållandet att personer l. grupper av personer samverka; samarbete; 

samordnad verksamhet; äv. övergående i bet.: medverkan. Samverkan med 

ngn. Fruktbärande samverkan. Här fordras en samverkan mellan alla 

berörda parter. Samverkan mellan politiska partier 

(Svenska akademins nätupplaga, 2013). 

Ovanstående citat är öppet för tolkning och inte på något sätt heltäckande. Det är svårt att 

utifrån dagens uppslagsverk hitta någon tydlig definition av ordet.   

Det är självklart att vi i samhället måste samverka för att vara så effektiva som möjligt och 

lösa problem, det är däremot inte lika självklart hur ordet samverkan definieras. Innebörden 

varierar nämnvärt beroende på i vilken situation ordet används, även vem som använder det 

eller när det används är faktorer som påverkar innebörden (MSB, 2011). Att ordet är så 

svårdefinierat kan leda till problem i situationer där samverkan är ett måste. Om olika aktörer 

har olika uppfattning om vad samverkan är, vilket ofta är fallet, kan det uppstå svårigheter när 

man bl.a. ska fastställa ansvarsområden. För att minska risken för missförstånd bör tydliga 

ramar och mål tas upp i samband med samverkansförhandlingar, på så sätt tillåts aktörerna att 

skapa en gemensam ”bild” över det aktuella förslaget. Dessutom krävs det också bra ledare 

och vägledning för att uppnå god samverkan. Det räcker inte att endast besluta om att 

samverkan ska ske. För att lyckas är det en förutsättning att det tydligt och klart redogörs för 

hur denna samverkan ska fungera och vilka mål som man ämnar att nå med gällande 

samverkansform (MSB, 2011). 
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1.5 Hjärtstopp 
Varje år drabbas ungefär 10 000 människor, utanför sjukhus, av plötsligt hjärtstopp i Sverige 

(Svenska rådet för hjärt-lungräddning, 2013). Ofta är den bakomliggande orsaken hjärtinfarkt 

d.v.s. syrebrist i någon av hjärtklaffarna (Herlitz, Svenska hjärt- lungräddningsregistret, 

2013). I princip alla dessa hjärtstopp debuterar som kammarflimmer (kraftig elektrisk 

oregelbundenhet i hjärtmuskeln) (Herlitz, Svenska hjärt- lungräddningsregistret, 2013). Detta 

kammarflimmer är ett väldigt energikrävande tillstånd vilket innebär att det relativt snabbt 

övergår till asystoli (ingen elektrisk verksamhet) (Herlitz, Personlig kontakt, 2013). Det finns 

stora möjligheter att rädda en person som drabbats av ett kammarflimmer, däremot är 

möjligheterna mycket små om detta kammarflimmer övergått till asystoli, idag överlever 

endast 3% vid detta tillstånd (Herlitz, Svenska hjärt- lungräddningsregistret, 2013). Det är 

alltså av stor vikt att man vid ett hjärtstopp så tidigt som möjligt tillför en elektrisk stöt, med 

hjälp av en hjärtstartare, för att öka överlevnadschansen.  

Av de hjärtstopp som sker utanför sjukhus, där chansen att få rätt hjälp i ett tidigt skede oftast 

är relativt liten, överlever endast ett fåtal av de drabbade (ca 500 årligen). Ungefär två 

tredjedelar av dessa hjärtstopp sker i hemmet. (Herlitz, Svenska hjärt- lungräddningsregistret, 

2013).  

Att hjärt-lungräddning samt defibrillering påbörjas är en grundförutsättning för att överleva 

ett plötsligt hjärtstopp. Dessa två åtgärder tillsammans med tidigt larm, tidig  medicinsk 

behandling och eftervård är de viktigaste parametrarna när det gäller att öka 

överlevnadschansen (Herlitz, Svenska hjärt- lungräddningsregistret, 2013). ”Kedjan som 

räddar liv” (Cummins, 1991), se nedan, används för att på ett lättförståeligt och schematiskt 

sätt åskådliggöra vilka åtgärder som är av relevans vid ett plötsligt hjärtstopp.  

 

 

Figur 1. Kedjan som räddar liv (Zoticus Medical, 2013). 

Vid förmodat hjärtstopp är det oerhört viktigt att en snabb första åtgärd vidtas. När fem 

minuter har passerat, utan att någon behandling påbörjats, börjar hjärnan ta skada på grund av 

syrebrist. Efter ytterligare tio minuter utan åtgärd finns i princip ingen möjlighet för den 

drabbade att överleva (Herlitz, Svenska hjärt- lungräddningsregistret, 2013). Vilken åtgärd 

som vidtas beror i huvudsak på vilken kompetens den person som genomför hjälpinsatsen har, 

d.v.s. är personen lekman eller vårdutbildad. Ambulanspersonal har en hög kompetens 

tillsammans med stora resurser något som de flesta av oss inte innehar.  
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Det viktiga är dock att behandling inleds i ett tidigt skede oavsett om den inbegriper 

avancerad prehospital vård eller grundläggande hjärt-och lungräddning. Statistik över 

inträffade hjärtstopp visar vilken kraftig inverkan detta tidiga ingripande har på 

överlevnadsgraden, se figur 2 nedan (Herlitz, Svenska hjärt- lungräddningsregistret, 2013). 

 

Figur 2. Andel överlevande (en månad efter hjärtstopp bland dem som hade kammarflimmer på första EKG) i 

relation till tid mellan hjärtstopp och första defibrillering (Herlitz, Svenska hjärt- lungräddningsregistret, 2013). 

För att hantera dessa incidenter i ett tidigt skede har stora insatser riktats mot att öka 

kompetensen hos allmänheten genom att tillhandahålla utbildning på arbetsplatser, skolor osv. 

Arbetet har resulterat i att antal påbörjade hjärt- och lungräddningsingripanden stadigt har 

ökat de senaste åren, i dagsläget är Sverige bland de bästa i världen (Herlitz, Svenska hjärt- 

lungräddningsregistret, 2013). Utöver den kompetenshöjande åtgärden har också ett utökat 

samarbete mellan ambulans och aktörer såsom räddningstjänst företagits. Denna åtgärd har 

inneburit att tiden från larm till att defibrillering påbörjas har minskats (Sund, Svensson, 

Rosenquist, & Hollenberg, 2011). Dessa två typer av konsekvensreducerande åtgärder har 

sannolikt haft stor påverkan gällande överlevnaden vid hjärtstopp. 
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1.6 Forskning 

1.6.1 SALSA 
SAving Lifes in the Stockholm Area (SALSA) är ett pilotprojekt som startade 2005. 

Kortfattat innebar projektet att alla brandstationer tillsammans med ett flertal publika lokaler, 

såsom idrottsanläggningar och gallerior, i Stockholm utrustades med hjärtstartare
1
. 

Räddningstjänsten ryckte ut till 863 SALSA larm och var i 36 % av fallen före ambulansen. 

Totalt ökade överlevnaden (en månad efter inträffat hjärtstopp) från 4,4 % till 6,8 % och 

mediantiden från samtal till ankomst räddningsresurs minskade från 7,5 till 7,1 minuter. Efter 

avslutande av projektet implementerades SALSA i den dagliga verksamheten för larmcentral, 

ambulans och räddningstjänst. (Hollenberg, o.a., 2009). 

En intressant anmärkning är att det under tidsrymden för projektet endast inträffade tre 

hjärtstopp på de publika lokaler som utrustats med hjärtstartare (Hollenberg, o.a., 2009), detta 

överenstämmer med statistiken som visar att de flesta hjärstopp sker i hemmet (Herlitz, 

Svenska hjärt- lungräddningsregistret, 2013). 

I en studie av Sund, Svensson, Rosenqvist och Hollenberg (2011) undersöktes vilken 

samhällsekonomisk nytta som uppnås i Stockholms län, med underlag från SALSA-projektet, 

när räddningstjänst nyttjas tillsammans med ambulans vid plötsligt hjärtstopp.  

För att visa på lönsamhet med denna konfiguration bedömdes vilka kostnader samt 

ekonomiska fördelar som aktualiseras vid en utökad beredskapsorganisation. Kostnader 

delades in i ett flertal underkategorier såsom material, utbildning och sjukvårdskostnader. 

Detta jämfördes sedan med den förväntade nyttan, vilken i sin tur är direkt förankrad med 

ökad överlevnad för HS-patienter. För att möjliggöra en ekonomisk jämförelse användes 

värdet av ett statistiskt liv, se avsnitt 1.7.4. I studien av Sund m.fl. (2011) antogs konservativt 

ett värde av ca 20 MSEK.  

För att approximera hur många fler människor som överlever  när räddningstjänstens resurser 

nyttjas användes kliniska data från SALSA försöket. Man uppskattade antal överlevande per 

år till 16 personer ytterligare. Med detta som underlag kunde en nytto/kostnadskvot på 36 tas 

fram, vilket tyder på att investeringen är väldigt lönsam. (Sund, Svensson, Rosenquist, & 

Hollenberg, 2011).  

  

                                                           
1
 2007 utökades SALSA till att inkludera både polis och taxi som resurs vid hjärtstopp (Hollenberg, o.a., 2009). 
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1.6.2 RUMBA 

2010 påbörjades ett världsunikt projekt, som stöds av hjärt- lungfonden och Stockholms läns 

landsting, med syfte att öka överlevnaden vid plötsligt hjärtstopp i Stockholms innerstad
2
 

(Fredman, 2013).  

För att uppnå en ökad överlevnad har man i projektet SMSlivräddare inriktat sig på att minska 

tiden från hjärtstopp till första åtgärd. De personer som bor i Stockholms län, är över arton år 

och har utbildats i hjärt- och lungräddning
3
 kan anmäla sitt telefonnummer och ingå som en 

beredskapsresurs. (Fredman, 2013).  

När en larmoperatör tar emot ett samtal gällande förmodat hjärtstopp aktiverar operatören en 

positioneringstjänst som lokaliserar de mobiltelefoner som har anslutits till tjänsten, om någon 

av dessa befinner sig i närheten (500 meter) av hjärtstoppet skickas ett sms till denna person. 

Sms:et innehåller information om var hjärtstoppet inträffat tillsammans med en kartlänk, 

samtidigt som larmoperatören skickar sms:et larmas räddningstjänst och ambulans till platsen. 

(Fredman, 2013). 

SMSlivräddarens huvudsakliga syfte är att fungera som ett stöd till de räddningsresurser som 

verkar i samhället. Tjänsten är frivillig och när ambulanspersonal eller brandmän ankommer 

till olycksplatsen övertar de räddningsinsatsen och SMSlivräddaren lämnar platsen. Ett mejl 

skickas sedan till den SMSlivräddare som blivit larmad, här ställs frågor om man anlände till 

platsen före räddningsresurserna och om HLR genomfördes, syftet med denna återkoppling är 

att öka möjligheten till utvärdering av projektet. (Fredman, 2013). 

1.6.3 SAMS 

Saving More lifes in Sweden är ett projekt (stöds av Hjärt-Lungfonden, Socialstyrelsen och 

Sveriges Kommuner och Landsting) som påbörjades 2011 av Johan Herlitz
4
 och Leif 

Svensson
5
, det beräknas fortgå till slutet av 2014. Syftet är att öka överlevnaden vid hjärtstopp 

nationellt och genomförs i princip på samma sätt som SALSA, d.v.s. att räddningstjänst 

och/eller polis larmas tillsammans med ambulans vid förmodat hjärtstopp. I detta projekt 

deltar Stockholms län, Södermanland, Västra Götaland, Jönköpings län, Dalarna, Jämtland, 

Kalmar kommun och Uppsala. (Herlitz, Personlig kontakt, 2013), (Svenska rådet för hjärt-

lungräddning, 2013).   

        

  

                                                           
2 Projektet utökades 2011 till att täcka hela Stockholms län (Fredman, 2013).  
3
 Idag är ca tre miljoner svenskar utbildade i HLR (Herlitz, Svenska hjärt- lungräddningsregistret, 2013). 

4
 Med.dr., Professor, Adj. professor i prehospital akutsjukvård. 

5
 Överläkare vid kardiologkliniken SÖS, professor KI och Svenska HLR Rådets ordförande. 
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1.7 Genomförande 
1.7.1 Litteratur- och intervjustudie 

För att öka kompetensen i ämnet och se vilka eventuella hinder som föreligger, när det gäller 

att nyttja räddningstjänsten som resurs vid plötsligt hjärtstopp, företogs en litteratur- och 

intervjustudie. Stor del av litteraturen tillhandahölls från MSB men även internet användes via 

sökmotorer såsom google. Litteraturstudien genomfördes under perioden februari – augusti 

2013 och inriktades främst på områdena kostnads-nyttoanalys, sambruk av resurser och 

hjärtstopp. Förutom denna kompetenshöjande åtgärd vidtogs även en intervjustudie, se avsnitt 

2.6, för att upprätthålla objektivitet genom hela studien. Till skillnad från litteraturstudien 

utfördes denna kontinuerligt under hela arbetsgången. 

Vid dessa intervjuer valdes en kvalitativ intervjumetodik då antalet respondenter var få och 

det huvudsakliga målet var att få en samlad bild inom ämnet samnyttjande av resurser 

(Ekström & Larsson, 2010). Intervjuerna var av öppen struktur och frågorna var formulerade 

så att var och en av respondenterna fick möjlighet att styra diskussionen efter egna åsikter och 

intresse. 

De respondenter som medverkade var: 

 Yvonne Stålnacke – Kommunalråd, Luleå 

 Patrik Bylin – Räddningschef, Luleå 

 Daniel Lundin – Produktionschef, SOS alarm, Luleå 

 Stig Holmberg – Länsansvarig ambulanssjukvården, Norrbotten 

 Bengt Jakobsson – Länschef akutsjukvården, Norrbotten 

 Anna-Alm Andersson – Sektionsledare ambulanssjukvården, Piteå 

Två huvudsakliga frågeställningar formulerades för att tydliggöra inriktningen: 

1. Hur ställer du dig till sambruk av resurser i samhället? 

 

2. Vilka är dina reflektioner över den kostnads-nyttoanalys som genomförts? 

 

Dessa frågor låg endast som grund för samtalen, ingen intervju var den andra lik och 

respondentens inriktning och intresse fick styra diskussionen. Intervjuerna spelades in med 

hjälp av en diktafon för att säkerställa att det som sades vid tillfället också var det som låg till 

grund för analysen, samtliga intervjuer genomlyssnades ett antal gånger. De muntliga citaten 

transkriberades fullständigt, d.v.s. talspråk stakningar osv. inkluderades i skriftlig form. Dessa 

skickades till vardera respondent som fick möjlighet att omarbeta sina citat för att sedan 

inkorporeras i rapporten.  

 



9 
 

1.7.2 Simulering 

Resultatet i denna rapport är framtaget genom en extensiv kartläggning av räddningstjänstens 

resurser i Norrbotten, uppgifter gällande koordinater och anspänningstid inhämtades genom 

kontakt med representanter från SOS-alarm och räddningschefer i länet. Även placering av 

ambulansstationerna i Norrbotten togs fram. Uppgifterna sammanställdes i excelfiler för att 

möjliggöra vidare datorsimulering, se bilaga 1. Denna företogs med hjälp av Anders Lendrup 

(GIS-ingenjör, MSB). Simuleringen visar körtiderna  till samtliga folkbokförda i Norrbotten. 

Som underlag till simuleringen har den nationella vägdatabasen (NVDB) (Trafikverket, 2013) 

använts. Detta innebär att utryckningsfordon färdas efter gällande hastighetsbegränsningar, 

vilket i sin tur innebär att körtiderna troligtvis är kortare i verkligheten.  

I simuleringarna nyttjas funktionen förstainsatsperson (FIP). Denna funktion innebär att en, i 

normala fall, deltidsbrandman åker med ett utryckningsfordon direkt från hemmet till 

olycksplatsen utan att behöva inställa sig vid brandstationen (Lång, 2012). Tanken är alltså att 

denna person snabbt kan nå skadeplats och därigenom minska olyckans konsekvenser. En 

förstainsatsperson har med sig exempelvis brandsläckare, brandsläcksgranat, första-hjälpen-

väska, varningsskylt, verktyg osv. Denna utrustning används för att med så låg risk som 

möjligt genomföra en första insats. I denna studie begränsades dessa förstainsatspersoner till 

att endast genomföra insats vid plötsligt hjärtstopp, inga kostnader för införskaffande av 

utryckningsfordon eller utrustning (förutom hjärtstartare) påfördes kalkylen. Det ansågs att 

om FIP resurser ska införas i länet så bör dessa genomföra insats vid ett flertal olyckstyper 

inte endast hjärtstopp, vilket i sin tur innebär att den totala nyttan överstiger den som tas fram 

i denna studie. Här visas alltså vilken nytta som uppnås i samhället om FIP resurser endast 

nyttjas som beredskapsresurs vid hjärtstopp.    

När det gäller brandstationerna i Kalix och Haparanda, där stationen i Haparanda har 

deltidsbemanning och stationen i Kalix har en blandning av heltids- (07.30 – 22.15) och  

deltidsbemanning (22.15 – 07.30)
6
, så inkluderas de som FIP resurser tillsammans med 

heltidsstationerna i länet vid samtliga simuleringar. Detta på grund av orternas 

befolkningsunderlag, geografiska placering och tillgängliga resurser (räddningstjänst). 

Eftersom man vid både räddningstjänsten i Haparanda och Kalix innehar ledningsfordon så 

anses att dessa kan nyttjas av insatsledare/yttre befäl vid vardera räddningstjänst. Detta 

innebär att man vid båda brandstationerna uppnår en anspänningstid på 90 sekunder, vid 

eventuellt hjärtstopp, under dygnets samtliga timmar alla dagar i veckan.  

  

                                                           
6
 Man kommer efter årsskiftet 2013/2014 att genomföra förändringar vad gäller bemanningen vid 

brandstationen i Kalix. Detta innebär bl.a. att man upprätthåller en anspänningstid på 90 s dygnet runt alla 
dagar i veckan.   
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Simuleringar genomfördes för fem olika alternativ: 

1. Dagslägets resurser, d.v.s. de resurser som är verksamma i nuläget (samtliga 

ambulansstationer + 13 st IVPA resurser
7
). 

 

Figur 3. De resurser som används i nuläget. 

2. Dagslägets resurser tillsammans med räddningstjänstens samtliga heltidsstationer och 

FIP resurser stationerade i Haparanda samt Kalix. 

 

Figur 4. Dagslägets resurser + samtliga heltidsstationer + 2 st FIP. 

                                                           
7
 I Väntan På Ambulans, dessa resurser består av deltidsstationer och brandvärn. 
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3. Dagslägets resurser tillsammans med räddningstjänstens samtliga heltidsstationer och 

FIP stationerad i Kalix, Haparanda, Älvsbyn, Jokkmokk, Arvidsjaur, Arjeplog, Pajala, 

Övertorneå samt Överkalix.   

 

Figur 5. Dagslägets resurser + samtliga heltidsstationer + 9 st FIP. 

 

 

4. Dagslägets resurser tillsammans med räddningstjänstens samtliga heltids- och 

deltidsstationer. 

 

Figur 6. Dagslägets resurser + räddningstjänstens samtliga heltids- och deltidsstationer. 
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5. Dagslägets resurser tillsammans med räddningstjänstens samtliga resurser. 

 

Figur 7. Dagslägets resurser + räddningstjänstens samtliga resurser. 

Resultatet från dessa körningar analyserades och bearbetades i tabellform, se bilaga 2. För att 

beräkna överlevnadsgraden uppskattades den totala tiden från hjärtstopp till defibrillering. 

Denna kan delas in i tre delar: 

 

 Tid från hjärtstopp till samtal inkommer SOS-alarm (2 min) nationell mediantid 

(Herlitz, Svenska hjärt- lungräddningsregistret, 2013).  

 larmbehandlings- och angreppstid (3 min) (B. Sund, personlig kontakt, 11 februari, 

2013).  

 Anspännings- och körtid (GIS-simulering).  

Det tar i bästa fall, med en anspänningstid på 90 sekunder, 6,5 minuter innan körtiderna för 

räddningsresurserna börjar inverka på resultatet. När ca 15 minuter har passerat från den 

tidpunkt då hjärtstoppet inträffade, utan påbörjad hjärt-lungräddning (HLR), är det i princip 

omöjligt att rädda livet på den drabbade (Herlitz, Svenska hjärt- lungräddningsregistret, 

2013). Idag inleds i 70% av fallen HLR före ambulansens framkomst (Herlitz, Svenska hjärt- 

lungräddningsregistret, 2013). Detta motiverar att totala tider överstigande dessa 15 ”kritiska” 

minuter medtagits i analysen.  
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1.7.3 Modell för beräkning av överlevnadsgrad 

För att bestämma överlevnadsgrad användes en vedertagen beräkningsmodell (Rauner & 

Bajmoszy, 2003) som bearbetats i viss mån av Sund (2004) och slutligen av undertecknad för 

att bättre passa denna studie. De slutgiltiga överlevnadsgraderna diskonterades
8
 över 

livslängden för en hjärtstartare, som enligt Rauner och Bajmoszy (2003) uppgår till tio år. 

 Antal personer som drabbas av ett plötsligt hjärtstopp utanför sjukhus inom 

Norrbottens län (i) och kan räddas av beredskapsresurs (r) beskrivs med 

formeln: 

                                                   (1) 

  

    Årlig incidens av hjärtstopp där behandling påbörjats, nationellt värde 

(Herlitz, Svenska hjärt- lungräddningsregistret, 2013). 

    Befolkningsmängd i Norrbotten (Statistiska centralbyrån, 2013). 

      Andel personer som drabbas av hjärtstopp vid närvaro av 

ambulanspersonal (Herlitz, Svenska hjärt- lungräddningsregistret, 2013). 

 För att sedan beräkna överlevnadsgrad används nedanstående formel som 

förändras med avseende på tiden (t) från hjärtstopp till defibrillation.  

          ∑  
    

  
         

 
    (2) 

   Antal tidsperioder i minuter. 

      Antal personer som nås av beredskapsresurs (r) vid tiden (t). 

     Sannolikhet att patient har kammarflimmer vid tidpunkten (t) (Herlitz, 

Nationellt register för hjärtstopp, 2009). 

    Sannolikhet att patient med kammarflimmer överlever vid tiden (t)

 (Herlitz, Svenska hjärt- lungräddningsregistret, 2013). 

 Nu kan antal personer som överlever med räddningsresurs (r) i Norrbotten (i) 

beräknas enligt följande formel: 

 

                       (3) 

 

Denna beräkningskedja utfördes för vardera alternativ, detta för att möjliggöra jämförelse 

mellan resultaten. 

                                                           
8
 Diskontering innebär att framtida nyttor och kostnader beräknas om till ett nuvärde med hjälp av en 

kalkylränta (3,5%) (Trafikverket, 2012). Det är alltså ett sätt att uttrycka samtliga kostnader och fördelar, som 
uppstår inom ett givet tidsintervall, vid en och samma referenstidpunkt.  
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1.7.4 Statistiskt liv (VSL) 

För att möjliggöra jämförelse mellan framtida kostnader och nyttor  måste fördelen, räddade 

människoliv, omfördelas i ett ekonomiskt värde. Det finns i huvudsak två olika metoder för 

att beräkna den förväntade nyttan. Antingen kan produktionsbortfallet beräknas eller så kan 

betalningsviljan skattas, i denna rapport används betalningsviljan då den anses som den bättre 

av de två metoderna. Detta beroende på att en beräkning av produktionsbortfall inte tar med 

parametrar som mänsklig smärta och lidande, vilket anses vara av vikt vid värdering av liv. 

Det är också så att betalningsviljeansatsen har varit en typ av standard (sedan 1960-talet) vid 

värdering av nytta, när det gäller denna studie finns ingen anledning att frångå detta. (Sund B. 

, Insats av räddningstjänstpersonal vid hjärtstopp-en kostnadnyttoanalys, 2004), (Svensson, 

Riskvärdering, Ekonomisk värdering av hälsorisker idag och i framtiden., 2012). 

Ett flertal etiska skäl kan motivera att ett mänskligt liv inte ska uttryckas i ekonomiska termer. 

Det är dock så att denna värdering är direkt nödvändig för att prioritera vilka investeringar 

som är kostnadseffektiva. Dessutom är det inte värdet för en specifik människas liv som har 

skattats, värdet gäller för ett statistiskt liv d.v.s. hur mycket pengar man i samhället är beredd 

att betala för att minska den totala risken. Det går alltså inte att använda detta synsätt vid t.ex. 

stora naturkatastrofer, där kostnaderna ofta kan bli extremt höga. Ett mänskligt liv är omöjligt 

att värdera, det är oändligt högt, men för att beslutsfattare ska kunna bedöma vilka 

investeringar som är ekonomiskt hållbara fungerar VSL som ett bra mått på den förväntade 

nyttan. Det statistiska livet värderas enligt Svensson (2012) till 22,3 MSEK.  

 

1.7.5 Modell för beräkning av kostnader 

För att se vilka negativa ekonomiska effekter som aktualiseras vid ett större användande av 

räddningstjänsten, vid hjärtstopp i Norrbotten, upprättades en budget. Kostnaderna togs fram 

genom kontakt med experter inom respektive område: instruktörer, ambulanspersonal, SOS-

centralen osv., samt med stöd av Sund m.fl (2011), Sund (2006),(2004), Rauner och 

Bajmoszy (2003) och Kågebro (2007). Samtliga kostnadsposter har diskonterats över den 

genomsnittliga livslängden för en hjärtstartare (    ). Dessutom har det genomförts en 

uppräkning till gällande prisnivå, för de kostnader som hämtats från äldre litteratur, med hjälp 

av KPI (Konsumentprisindex).  

Återigen användes den beräkningsmodell Sund (2004) tagit fram, som anpassats något för att 

bättre passa inom ramarna för detta projekt. Kostnaderna som investeringen innebär kan delas 

in i fyra kategorier. 

 Sjukvårdskostnader 

 Utryckningskostnader 

 Utbildningskostnader 

 Inköps- och underhållskostnader 
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1.7.6 Sjukvårdskostnader 

För att uppskatta sjukvårdskostnaderna krävdes ett medelvärde för den kostnad en behandling 

av hjärtstopp innebär. Detta var inte helt lätt att bestämma, dessutom varierar kostnaderna 

kraftigt beroende på om det är akuta ingrepp under relativt lång tid, eftervård under de sista 

levnadsåren eller om patienten avlider tidigt i behandlingskedjan. I denna studie användes ett 

medianvärde för sjukvårdskostnaden framtaget av Sund m.fl. (2011), dessutom antogs att de 

patienter som räddas till livet lever i genomsnitt sex år (  ) efter utskrivning från sjukhus 

(Rauner & Bajmoszy, 2003).  

Vårdkostnaden för patienter som drabbas av hjärtstopp ansattes till 135 000 kr/år (  ), 

variationer förekommer när det gäller dessa kostnader och för de mest ”kostsamma” 

patienterna är summan nästan tre gånger högre än ovanstånde värde. Trots detta används 

medianvärdet (135 000 kr) för hjärtstoppspatienter då det anses vara den bästa skattningen 

(Sund, Svensson, Rosenquist, & Hollenberg, 2011). För att bestämma eftervårdskostnaden, 

både öppen- och slutenvård, beräknades en fjärdedel av sjukvårdskostnaden (Rauner & 

Bajmoszy, 2003), denna blir då 34 000 kr/år (  ). 

 

Sjukvårdskostnad för patienter som drabbats av plötsligt hjärtstopp.  

 

       ∑ {
    

      
} 

    

     (4) 

 

 

Kostnaden för de sex levnadsåren efter inträffat hjärtstopp. 

 

       ∑ ∑ {
    

          }
  
   

    

    (5) 
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1.7.7 Utryckningskostnader 

Utryckningskostnaderna har tagits fram för de ytterligare beredskapsresurser som involveras 

när omstrukturering sker. För heltidskårerna antas att dessa kostnader vid HS-larm är relativt 

små eftersom de endast innefattar bränsle, slitage och eventuell alternativkostnad 

försummades dessa. Det finns rent teoretiskt också en risk för larmkrockar vid en utökning av 

räddningstjänstens arbetsuppgifter (resurs vid plötsligt hjärtstopp), risken är sannolikt väldigt 

liten och därför försummades även denna.      

Endast kostnad för deltid samt brandvärn återstod att bestämma. Efter personlig kontakt med 

Daniel Lundin (Produktionschef, SOS alarm i Luleå, 14 oktober 2013) samt jämförelse med 

Sund (2004) och Sund m.fl. (2011) kunde tiden för en insats vid inträffat hjärtstopp 

uppskattas, denna ansattes till 1 timme. Sedan skattades kostnaden för vardera brandman, här 

inräknades sociala avgifter men inte eventuellt OB-tillägg, summan antogs konservativt till 

200 kr/timmen med Kågebro (2007) och Sund m.fl. (2011) som underlag. Antal deltidare 

samt frivilliga brandmän som rycker ut vid ett HS-larm ansattes till 4 st för att återigen vara 

på den säkra sidan. Troligtvis är bemanningen lägre i flera fall, i synnerhet för brandvärn där 

frivillig utryckning tillämpas. Vilket innebär att det varken finns några krav på att utryckning 

måste ske eller att ett visst antal brandmän måste åka om larm inkommer. Den totala 

utryckningskostnaden för ett HS-larm blir då 800 kr (   ). När det gäller FIP-resurser rycker 

endast en brandman ut vid HS-larm, vilket innebär att kostnaden då blir 200 kr. Det antogs 

dessutom att räddningstjänst rycker ut vid samtliga hjärtstopp som sker i regionen       . 

 

             ∑ {
      

      
} 

    

       (6) 

 

1.7.8 Utbildningskostnader 

Dessa kan delas in i kostnad för instruktörsutbildning och alternativkostnader. Det antogs i 

denna studie att stora resurser riktas mot att förse heltidskårerna i länet (      ) med fyra 

certifierade instruktörer inom området vardera (     ). Det innebär att de själva administrerar 

utbildningar för sin personal och att dessa inryms i ordinarie övningsverksamhet. Vilket i sin 

tur leder till att de kostnader som uppkommer, utöver instruktörskurserna, är 

alternativkostnader för heltidspersonal som utbildas. Kostnaden för en instruktörskurs uppgår 

till 16 000 kr (    ) och tiden för ett utbildningstillfälle är ungefär 8 timmar (Sund, Svensson, 

Rosenquist, & Hollenberg, 2011). Alternativkostnaden för instruktörerna uppgår till 350 

kr/timme med stöd av Sund (2004). Den totala alternativkostnaden för ett utbildningstillfälle 

blir då 11 200 kr (    )   

Återigen användes 200 kr/timme som alternativkostnad för deltidsbrandmännen samt de 

frivilliga brandmännen. För att uppskatta kostnaden vid utbildning av deltids- samt 

brandvärnspersonal (        ) antogs att fyra personer per kår utbildas och att den 

genomsnittliga tiden för ett kurstillfälle är 5 timmar (Sund, Svensson, Rosenquist, & 
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Hollenberg, 2011). Den totala kostnaden för ett utbildningstillfälle uppgår då till ca 5750 kr 

(        ).   

                   ) *          (7) 

 

                            ∑ {
         

      
} 

    

                        (8) 

 

1.7.9 Inköp och underhåll 

Kostnaden för införskaffandet av nya hjärtstartare utgår för heltidskårerna då de redan innehar 

denna apparatur, som huvudsakligen ska användas vid nödlägen under pågående 

räddningsinsats. Det är dock möjligt att dessa behöver ses över på grund av dess ringa 

användning, därför påfördes en kostnad för teknisk kontroll, 436 kr/kontroll (    ) (Rauner & 

Bajmoszy, 2003). Dessutom antogs att denna kontroll genomförs en gång per år för vardera 

beredskapsresurs.  

När det gäller deltidskårer och brandvärn påfördes en inköpskostnad för samtliga stationer. 

Medelkostnaden för en hjärtstartare är ungefär 26 000 kr (    ) (Sund, Svensson, Rosenquist, 

& Hollenberg, 2011).  

För att upprätthålla funktionen för samtliga hjärtstartare krävs att elektroder och batterier 

regelbundet byts ut, kostnaderna för detta beräknades utifrån hur mycket hjärtstartarna 

används. Rauner och Bajmoszy (2003) anger 0,476 elektrodpar/år samt 0,79 batterier/år som 

medelantal. Detta ställdes i relation med en senare studie där SALSA- projektet använts som 

underlag, här anges att medelantalet är 2,1 elektrodpar/år och 0,33 batterier/år (Sund, 

Svensson, Rosenquist, & Hollenberg, 2011). Det ska nämnas att dessa ovanstående värden 

gäller för var och en av alla hjärtstartare. I denna studie användes värdena 2,1 elektrodpar/år 

(   ) samt 0,79 batterier/år (    ). För att bestämma kostnaden för både elektrodpar och 

batteri fanns ingen anledning att frångå Sund m.fl. (2011), detta efter att en jämförelse med 

andra källor företagits och återigen blev inriktningen konservativ. De värden som har använts 

är 650 kr/elektrodpar (   ) och 4000 kr/batteri (    ).   

 

                     ∑ {
                             

      
} 

    

                    (9) 

 

      ∑ {
          

      
} 

    

        (10)
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2 Resultat 

2.1 Täckningsgrad 
Tabell 1 nedan visar hur många personer i Norrbotten som nås av räddningsresurserna, dessa 

varierar från dagsläge (ambulans + 13st IVPA-resurser) till att samtliga räddningsresurser 

(dagsläge + alla heltids- och deltidsstationer samt brandvärn) nyttjas. 

I tabellen redovisas total tid från hjärtstopp till defibrillering. Vid de första intervallen uppnås 

i princip ingen förhöjd täckningsgrad, i relation till alternativ 2 och 3, när deltid och 

brandvärn involveras (alt. 4 och 5). Detta beror på att dessa resurser har relativt långa 

anspänningstider. Det är inte förrän vid intervall 11-12 som differens uppstår. 

Dessutom kan man, med tabellen som underlag, göra en jämförelse mellan de olika 

alternativen och därigenom dra slutsatsen att alternativ 2, 3 och 5 är de mest fördelaktiga vad 

gäller täckningsgrad. Däremot utmärker sig inte alternativ 4 i samma utsträckning som de 

andra alternativen när det gäller täckningsgrad och kommer därför inte att utredas vidare i 

denna rapport. 

 

Tabell 1. Täckningsgrad (%) vid variation av beredskapsresurser, med tid från hjärtstopp till defibrillation. 

Tid Alt. 1 Alt. 2 Alt. 3 Alt. 4 Alt. 5 

5-6 min 1,27% 1,60% 1,88% 1,60% 1,60% 

7-8 min 23,00% 26,20% 27,69% 26,20% 26,20% 

9-10 min 44,74% 47,92% 48,08% 47,99% 47,99% 

11-12 min 61,57% 66,94% 67,08% 67,59% 69,53% 

13-14 min 71,35% 74,96% 75,09% 75,70% 78,52% 

15-16 min 75,94% 78,95% 79,03% 79,78% 83,10% 

17-18 min 80,57% 81,59% 81,67% 82,49% 85,43% 

19-20 min 83,54% 84,72% 84,84% 85,64% 89,21% 

21-22 min 86,72% 87,93% 88,09% 88,90% 92,03% 

23-24 min 89,78% 91,21% 91,24% 92,10% 94,03% 

25-26 min 92,52% 92,95% 92,96% 93,85% 95,44% 

27-28 min 93,63% 93,87% 93,92% 94,73% 96,12% 

29-30 min 94,33% 94,41% 94,50% 95,27% 96,57% 

31-32 min 94,88% 94,95% 95,00% 95,74% 96,96% 

33-34 min 95,64% 95,67% 95,68% 96,19% 97,21% 

35-36 min 96,10% 96,12% 96,13% 96,45% 97,34% 

37-38 min 96,73% 96,75% 96,76% 96,87% 97,63% 

39-40 min 97,03% 97,04% 97,11% 97,13% 97,77% 

41-42 min 97,37% 97,38% 97,53% 97,43% 97,93% 

43-44 min 97,74% 97,74% 97,75% 97,79% 98,13% 

45-46 min 97,85% 97,86% 97,87% 97,90% 98,16% 

47-48 min 97,92% 97,96% 97,97% 97,97% 98,22% 

49-50 min 98,01% 98,02% 98,06% 98,03% 98,26% 
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Figur 8 illustrerar total täckningsgrad (%) för dagsläge och utökad beredskapsresurs, upp till 

intervall 21-22 minuter. 

 

Figur 8. Jämförelse i täckningsgrad mellan de olika alternativen. 

Nedan visas ökningen i täckningsgrad när dagslägets resurser samnyttjas med 

räddningstjänstens resurser.  

 

Figur 9. Ökning i täckningsgrad när dagslägets resurser utökas. 
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2.2 Ökad överlevnad 

Befolkningsmängden i Norrbotten den 12 januari 2012 uppgick till 248 637 personer 

(Statistiska centralbyrån, 2013). Med hjälp av detta värde samt den årliga incidensen för 

hjärtstopp i Sverige, 52/100 000 invånare (Herlitz, Svenska hjärt- lungräddningsregistret, 

2013), kunde antal hjärtstopp i länet uppskattas. Från detta värde subtraherades sedan antalet 

personer som drabbats av hjärtstopp vid närvaro av ambulanspersonal, 14% (Herlitz, Svenska 

hjärt- lungräddningsregistret, 2013). De som är möjliga att rädda uppgår då till: 

                                                     (1) 

Överlevnadsgraden för de som råkar ut för ett hjärtstopp är direkt sammankopplad med tiden 

från hjärtstopp till defibrillation (Herlitz, Svenska hjärt- lungräddningsregistret, 2013), 

(Suserud & Svensson, 2009), (Rauner & Bajmoszy, 2003) m.fl. För att bestämma denna 

överlevnad
9
 användes även här data från det nationella hjärtstoppsregistret. Både 

överlevnadsgrad samt sannolikhet för kammarflimmer är tidsberoende funktioner som 

åskådliggörs nedan i figur 10 och tabell 2. Mellan minut 21 och 50 är både överlevnadsgraden 

och sannolikhet att kammarflimmer föreligger konstanta (Herlitz, Svenska hjärt- 

lungräddningsregistret, 2013), (Herlitz, Nationellt register för hjärtstopp, 2009).  

 

 

Figur 10. Överlevnadsgrad samt sannolikhet att patient har kammarflimmer. 

 

                                                           
9
 Överlevnad definieras som att patienten lever 30 dagar efter inträffat hjärtstopp, vilket i 93% av fallen innebär 

god (82%) eller hygglig (11%) cerebral funktion (Herlitz, Svenska hjärt- lungräddningsregistret, 2013). 
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Tabell 2. Överlevnadsgrad samt sannolikhet att patient har kammarflimmer. 

 

För att uppskatta andel räddade liv, beroende på vilka räddningsresurser som nyttjas, 

användes nedanstående formel: 

          ∑  
    

  
         

 
    (2) 

De totala överlevnadsgraderna i tabell 2 ovan multiplicerades med andelen personer som är 

möjliga att rädda för vardera tidsintervall, både dagslägets resurser och utökade resurser, ur 

tabell 3 nedan.  

 

 

  

Tid från hjärtstopp till defibrillation Överlevnadsgrad Sannolikhet, kammarflimmer Total överlevnadsgrad

5-6 min 0,4421 0,52 0,219492

7-8 min 0,3963 0,51 0,202113

9-10 min 0,2928 0,44 0,128832

11-12 min 0,2572 0,39 0,100308

13-14 min 0,2105 0,34 0,07157

15-16 min 0,2147 0,3 0,06441

17-18 min 0,1672 0,27 0,045144

19-20 min 0,1393 0,27 0,037611

21-22 min 0,0904 0,17 0,015368

23-24 min 0,0904 0,17 0,015368

25-26 min 0,0904 0,17 0,015368

27-28 min 0,0904 0,17 0,015368

29-30 min 0,0904 0,17 0,015368

31-32 min 0,0904 0,17 0,015368

33-34 min 0,0904 0,17 0,015368

35-36 min 0,0904 0,17 0,015368

37-38 min 0,0904 0,17 0,015368

39-40 min 0,0904 0,17 0,015368

41-42 min 0,0904 0,17 0,015368

43-44 min 0,0904 0,17 0,015368

45-46 min 0,0904 0,17 0,015368

47-48 min 0,0904 0,17 0,015368

49-50 min 0,0904 0,17 0,015368
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Tabell 3. Andel personer som är möjliga att rädda vid tiden (t) beroende på vilket alternativ som används. 

 
 

De värden som erhölls från ovanstående beräkningar (tabell 2 * tabell 3) ses i tabell 4 nedan.  

Tabell 4. Andel räddade liv/tidsintervall. 

 

 

Tid Alt. 1 Alt. 2 Alt. 3 Alt. 5

5-6 min 0,012689181 0,015954987 0,018754248 0,015954987

7-8 min 0,217344965 0,246077615 0,258099157 0,246077615

9-10 min 0,217361052 0,217172022 0,203976078 0,217879881

11-12 min 0,168341799 0,190225107 0,189991835 0,215410418

13-14 min 0,097773059 0,080136906 0,080064512 0,089861927

15-16 min 0,045878128 0,039969916 0,039451087 0,045789645

17-18 min 0,046348693 0,026395911 0,026335582 0,023331202

19-20 min 0,029681825 0,031238311 0,031700833 0,037802097

21-22 min 0,031749096 0,032163355 0,032573591 0,028225888

23-24 min 0,030622956 0,032722403 0,031499737 0,020005068

25-26 min 0,027449656 0,017402881 0,017173631 0,014068703

27-28 min 0,011104542 0,009230324 0,009540012 0,006837277

29-30 min 0,006986088 0,005441668 0,005815707 0,004504559

31-32 min 0,005457756 0,005349164 0,004991212 0,003889204

33-34 min 0,007645684 0,007171097 0,006845321 0,002425222

35-36 min 0,004560866 0,00452869 0,004504559 0,001383543

37-38 min 0,006338558 0,006270185 0,00632247 0,002887744

39-40 min 0,002944051 0,002911876 0,00342266 0,001383543

41-42 min 0,003390485 0,003398529 0,004239112 0,001560508

43-44 min 0,003708217 0,003659954 0,002163797 0,002006942

45-46 min 0,001162337 0,001162337 0,00123071 0,000345886

47-48 min 0,000655574 0,000993416 0,000997438 0,000551004

49-50 min 0,000900912 0,000627421 0,000953197 0,000402193

Tid Alt. 1 Alt. 2 Alt. 3 Alt. 5

5-6 min 0,00278517 0,00350199 0,00411641 0,00350199

7-8 min 0,04392824 0,04973549 0,05216519 0,04973549

9-10 min 0,02800306 0,02797871 0,02627865 0,02806990

11-12 min 0,01688603 0,01908110 0,01905770 0,02160739

13-14 min 0,00699762 0,00573540 0,00573022 0,00643142

15-16 min 0,00295501 0,00257446 0,00254104 0,00294931

17-18 min 0,00209237 0,00119162 0,00118889 0,00105326

19-20 min 0,00111636 0,00117490 0,00119230 0,00142177

21-22 min 0,00048792 0,00049429 0,00050059 0,00043378

23-24 min 0,00047061 0,00050288 0,00048409 0,00030744

25-26 min 0,00042185 0,00026745 0,00026392 0,00021621

27-28 min 0,00017065 0,00014185 0,00014661 0,00010508

29-30 min 0,00010736 0,00008363 0,00008938 0,00006923

31-32 min 0,00008387 0,00008221 0,00007670 0,00005977

33-34 min 0,00011750 0,00011021 0,00010520 0,00003727

35-36 min 0,00007009 0,00006960 0,00006923 0,00002126

37-38 min 0,00009741 0,00009636 0,00009716 0,00004438

39-40 min 0,00004524 0,00004475 0,00005260 0,00002126

41-42 min 0,00005210 0,00005223 0,00006515 0,00002398

43-44 min 0,00005699 0,00005625 0,00003325 0,00003084

45-46 min 0,00001786 0,00001786 0,00001891 0,00000532

47-48 min 0,00001007 0,00001527 0,00001533 0,00000847

49-50 min 0,00001385 0,00000964 0,00001465 0,00000618

SUMMA: 0,106987254 0,11301812 0,114303178 0,116160988
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Genom att multiplicera summorna ovan (tabell 4) med antal personer som är möjliga att rädda  

kunde antal överlevande för vardera alternativ beräknas: 

                                (3) 

                                (3) 

                                 (3) 

                                 (3) 

 

Ökning i antal överlevande per år: 

                              

                            

                               

Resultatet visar att ett större samarbete mellan ambulans och räddningstjänst i länet ökar antal 

överlevande med 0,67, 0,81 och 1,01 personer per år beroende på vilket alternativ som 

används.  

 

Antal överlevande under hjärtstartarens livslängd: 

Alt. 2                  . 

Alt. 3                  . 

Alt. 5                      

Efter diskontering: 

Alt. 2 ∑
    

          
  
                

Alt. 3 ∑
    

          
  
             .    

Alt. 5 ∑
    

          
  
             .   
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 2.3 Kostnad – nytta 
För att en investering ska betraktas som lönsam krävs att nytto/kostnadskvoten (N/K-kvot) 

överstiger 1, d.v.s. att fördelen överstiger kostnaden. 

2.3.1 Dagsläge utökat med räddningstjänstens heltidsstationer (Alt. 2) 

Kostnaderna, under hjärtstartarens livslängd (10 år), vid nyttjande av brandstationer i länet  

(8 st) som ytterligare beredskapsresurs vid hjärtstopp: 

            ∑
    

          
  
            kr   (4) 

 

           ∑ ∑
    

              
 
   

  
              kr  (5) 

 

                                 kr   (7) 

 

 

            ∑
(                         )

          
  
             kr  (9) 

 

       ∑
       

          
  
            kr    (10) 

Tabell 5. Kostnader för alternativ 2. 

Kostnader   

Akuta sjukvårdskostnader 752 000 kr 

Kostnader sista 6 levnadsåren 1 045 000 kr 

Utbildningskostnader 218 000 kr 

Materialkostnader 330 000 kr 

Totalt, inkl. Skattefaktor10 (1,3) 3 049 000 kr 

 

Nyttan för denna investering uppgår till: 

                               

 

Vilket leder till att N/K – kvoten blir: 

           

          
        

                                                           
10

 Skattefaktorn används för att beräkna investeringskostnad samt kostnader för drift, underhåll och 
reinvesteringar (Trafikverket, 2012). För att, på ett konservativt sätt, uppskatta 
kostnaderna används denna multiplikator för samtliga kostnadsposter. 
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2.3.2 Dagsläge utökat med räddningstjänstens resurser, bl.a. FIP (Alt. 3) 

Kostnaderna, under hjärtstartarens livslängd (10 år), vid nyttjande av brandstationer i länet 

(15 st) som ytterligare beredskapsresurs vid hjärtstopp: 

             ∑
    

          
  
            kr   (4) 

 

           ∑ ∑
    

              
 
   

  
              kr  (5) 

 

        ∑
   

          
  
            kr   (6) 

 

                                 kr   (7) 

 

                 ∑
 

          
  
            kr   (8) 

 

                  ∑
(                          )

          
  
              kr (9) 

 

      ∑
        

          
  
            kr     (10) 

Tabell 6. Kostnader för alternativ 3. 

Kostnader   

Akuta sjukvårdskostnader 909 000 kr 

Kostnader sista 6 levnadsåren 1 263 000 kr 

Utbildningskostnader 553 000 kr 

utryckningskostnader 215 000 kr 

Materialkostnader 800 000 kr 

Totalt, inkl. Skattefaktor (1,3) 4 862 000 kr 

 

Nyttan för denna investering uppgår till: 

                               
 

Vilket leder till att N/K – kvoten blir: 
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2.3.3 Dagsläge utökat med räddningstjänstens samtliga resurser (Alt. 5) 

Kostnaderna, under hjärtstartarens livslängd (10 år), vid nyttjande av samtliga brandstationer i 

länet (51 st) som ytterligare beredskapsresurs vid hjärtstopp: 

             ∑
    

          
  
              kr   (4) 

 

           ∑ ∑
    

              
 
   

  
              kr  (5) 

 

        ∑
   

          
  
            kr   (6) 

 

                                 kr   (7) 

 

                 ∑
  

          
  
              kr   (8) 

 

                   ∑
(                          )

          
  
                kr (9) 

 

      ∑
        

          
  
             kr     (10) 

Tabell 7. Kostnader för alternativ 5. 

Kostnader   

Akuta sjukvårdskostnader 1 134 000 kr 

Kostnader sista 6 levnadsåren 1 575 000 kr 

Utbildningskostnader 2 274 000 kr 

utryckningskostnader 858 000 kr 

Materialkostnader 3 222 000 kr 

Totalt, inkl. Skattefaktor (1,3) 11 782 000 kr 

 

Nyttan för denna investering uppgår till: 

                               
 

Vilket leder till att N/K – kvoten blir: 
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2.4 Känslighetsanalys 
Eftersom det gjorts ett antal antaganden vad gäller incidens, nytta för ett räddat liv och 

kostnader har det genomförts en känslighetsanalys.  

Ett viktigt antagande som har en stor inverkan på resultatet är årlig incidens för hjärtstopp, i 

denna studie antogs en incidens på 52/100 000 invånare. Detta är ett nationellt värde hämtat 

från det Svenska hjärt-lungräddningsregistret (2013). I samma rapport finns även regionala 

värden och i Norrbotten uppgår siffran till 46/100 000 invånare. Det statistiska underlaget för 

det här värdet är mindre än de nationella och ska därför användas med stor försiktighet, varför 

det nationella värdet användes i denna studie (Herlitz, Svenska hjärt- lungräddningsregistret, 

2013). För att undersöka hur mycket den årliga incidensen inverkar på resultatet har N/K-

kvoter för olika värden på denna parameter beräknats.  

Kostnaderna är uppskattade med underlag från nationella medelvärden som presenteras i 

litteraturen. Värdena för dessa kan alltså variera kraftigt, detta gäller främst för 

sjukvårdskostnaderna, därför ingår också denna parameter i känslighetsanalysen nedan. Även 

den totala nyttan minskas i denna del, dock är denna minskning endast inräknad på grund av 

sitt symboliska värde. Oberoende av vilken parameter, kostnad eller nytta, som förändras så 

påverkas resultatet på samma sätt.  

Nytto/kostnadskvot när VSL-värdet halveras och den totala kostnaden dubbleras, samtliga 

alternativ nedan visar trots detta på lönsamhet! 

Alternativ 2 

Nytta  62 106 000 kr 

Kostnader  6 098 000 kr 

N/K-kvot  10,18 

Alternativ 3 

Nytta  75 151 000 kr 

Kostnader  9 724 000 kr 

N/K-kvot  7,73 

Alternativ 5 

Nytta  93 660 000 kr 

Kostnader  23 564 000 kr 

N/K-kvot  3,97 
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N/K-kvot när den årliga incidensen, per 100 000 invånare, varierar mellan 52 och 22 för de 

olika beredskapsalternativen.  

 

Figur 11. N/K-kvot vid variation av den årliga incidensen. 

Här illustreras N/K-kvot vid ökande kostnad samtidigt som den årliga incidensen har minskats 

till 32/100 000 invånare.  

 

Figur 12. N/K-kvot vid ökning av total kostnad och minskning av årlig incidens. 

Alternativ 2, 3 och 5 uppvisar positivt resultat trots att konservativa värden för kostnader, 

nytta och incidens används. Att använda heltidskårerna och förstainsatspersoner som 

beredskapsresurs visar sig vara oerhört lönsamt. Även alternativet där räddningstjänstens 

samtliga resurser nyttjas är kostnadseffektivt trots att denna konfiguration innebär en, vid 

första anblicken, relativt hög investeringskostnad.  
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2.5 Sammanställning av resultat 
N/K-kvoterna för alternativen nedan är väsentligt högre än för andra åtgärder inom 

räddningstjänstens område. De åtgärder som ligger närmast de tre alternativen nedan, vad 

gäller lönsamhet, uppvisar N/K-kvoter på högst 8 (Sund B. , Sambruk av samhällets jour- och 

beredskapsresurser är lönsamt!, 2006). 

 

Alternativ 2: 

Fördelar      124 211 000 kr 

Kostnader         3 049 000 kr 

N/K-kvot     41 

N/K-kvot2 
11

      10 

 

Alternativ 3: 

Fördelar      150 302 000 kr 

Kostnader                              4 862 000 kr 

N/K-kvot      31 

N/K-kvot2         8 

 

Alternativ 5: 

Fördelar     187 320 000 kr 

Kostnader       11 782 000 kr 

N/K-kvot      16 

N/K-kvot2        4  

  

                                                           
11

 N/K-kvot vid dubblerad kostnad och halverad fördel.  
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2.6 Respondenternas åsikter i ämnet 

2.6.1 Är samverkan alltid positiv eller finns det negativa effekter?  

Utifrån de intervjuer som företagits framkommer det att samverkan i stort, och i synnerhet 

samverkan vid hjärtstopp, inte har några direkta nackdelar.  

Från vår sida, SOS alarm, ser jag det bara som positivt att man ska kunna 

nyttja resurserna efter bästa förmåga. Alla inom SOS alarm och även då 

räddningstjänst och ambulans, vi jobbar för samma sak och det är tredje 

person ute i samhället som blir drabbad på ett eller annat sätt.  

(Lundin, 2013). 

Det är klart att det är positivt, inte bara för att Norrbotten är ett glest 

befolkat län. Självklart innebär detta att det är ännu viktigare att samverka, 

men jag tror också att det är så att resurserna till offentlig sektor inte 

kommer att öka i den grad som behoven ökar. Jag menar att befolkningen i 

länet blir äldre och ju äldre man blir desto större blir risken att man drabbas 

av hjärtstopp. (Stålnacke, 2013). 

Det är svårt att se uppenbara nackdelar. Fördelen är att fler aktörer kan vara 

inne och vara behjälpliga vid akuta tillstånd, alltså hjärtstopp då om vi pratar 

mer konkret kring det. (Jakobsson, 2013). 

Samverkan är bra men som landsting måste vi se till den medicinska nyttan 

för patienten och då är det framför allt vid hjärtstopp som tidig hjärt-

lungräddning med hjärtstartare kan ha stor medicinsk betydelse.  

(Holmberg, 2013). 

Väldigt positivt. Ett argument, mot samverkan, som kommer upp vid 

diskussioner i ämnet är att räddningstjänstpersonal som skickas till 

allvarliga sjukdomsfall kan vidta fel åtgärder och då försämra patientens 

tillstånd. Denna risk tror jag är minimal, dessutom kan man fråga sig vad 

alternativet är, att den drabbade inte får någon hjälp överhuvudtaget?  

(Bylin, 2013). 

Här nämner Patrik Bylin (räddningschef  i Luleå) att man i Råneå har räddat flera liv genom 

att göra en första insats I Väntan På Ambulans. 

Deltidskåren i Råneå har funnits i många år, givetvis har det genomförts ett 

antal avgörande insatser vid trafikolyckor, det är extremt sällsynt att man 

räddar liv vid bränder men vid IVPA-uppdrag, bara under den korta tid som 

man i Råneå har fungerat som IVPA-resurs, så vet jag utifrån kontakt med 

personalen att flera liv har räddats. Det måste väl vara det som är 

målsättningen. (Bylin, 2013). 
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Bylin tar också upp att samverkan mellan räddningsresurser medför att tryggheten i samhället 

ökar. 

Samverkan innebär även att den totala tryggheten ökar, vilket bara det är en 

viktigt faktor. Man ringer efter hjälp, ingen ambulans finns tillgänglig i 

närheten men man får ändå som svar att hjälp är på väg. När det sedan 

anländer en räddningsresurs till olycksplatsen så har det ingen betydelse om 

denna personal har en blå, grön eller vit uniform, man vill bara få hjälp så 

snabbt som möjligt. (Bylin, 2013). 

Vidare nämner han att man i Råneå håller på att starta upp en funktion som innebär att 

deltidskåren larmas vid vissa polisiära ärenden. 

Även denna åtgärd innebär ökad trygghet för invånarna, polisen kan inte 

finnas tillgänglig överallt i samhället. Det är dock viktigt att poängtera att vi 

inte är några poliser, vi har inte deras befogenheter. Vår uppgift är att snabbt 

komma ut och  synas, iaktta och rapportera. För då vet  ”buset”, om man 

kallar dem så, att det inte tar en halvtimme innan en väktare eller polis är på 

plats utan det tar fem minuter så är kompisens pappa där med brandbilen,  

detta har en väldigt lugnande effekt. (Bylin, 2013). 

Det finns dock problemområden när det gäller samverkan anser Stig Holmberg (länsansvarig 

ambulanssjukvården i Norrbotten). 

Det har tidigare framförts sambruksdiskussioner där räddningstjänst ska 

kunna göra polisiära insatser, polisen sjukvårdsinsatser etc. Problemet har 

varit om sådan samverkan har stöd i lagen. (Holmberg, 2013).  

Dessutom anger Holmberg att man måste ta befolkningsmängden i beaktande, hur stor är 

risken med gällande befolkningsunderlag.  

Man kan fundera över hur ofta man på en liten ort kommer att exponeras för 

ett hjärtstopp där ambulansen just vid detta tillfälle inte fanns omedelbart 

tillgänglig. Jag tror det finns vissa svårigheter att upprätthålla både 

motivation och kompetens – vilket blir en stor utmaning. (Holmberg, 2013). 

För att lyckas med samverkan, här räddningstjänst och ambulans, menar Anna-Alm 

Andersson (sektionsledare ambulansen i Piteå) att man tydligt och klart ska dela upp 

ansvarsområden mellan de inblandade aktörerna. 

Det är viktigt att man särskiljer på vilka olika uppgifter aktörerna har. Om 

exempelvis räddningstjänsten larmas till ett förmodat hjärtstopp så utför de 

en första livräddande insats, det är så man har jobbat i övrigt i Sverige. Man 

startar HLR man har med sig en enkel hjärtstartare och använder den om det 

finns möjlighet. När ambulanssjukvården anländer, som då ska ge 

ytterligare professionell hjälp med specialiserade kunskaper, så tar de över 

sjukvården och räddningstjänsten tar hand om anhöriga och agerar bärhjälp, 
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alltså den typen av uppgifter. Alla behövs, att samverka är oerhört viktigt, 

men man måste se sin del i det. (Andersson, 2013). 

2.6.2 Ambulanstransporterna i länet ökar 

Belastningen ökar där och det beror inte på att de allvarliga 

sjukdomstillstånden ökar i den omfattningen. Det beror på att ambulanserna 

belastas av potentiella patienter som egentligen inte behöver ambulansens 

resurser d.v.s. dels har vi ambulansuppdrag som inte borde varit 

ambulansuppdrag, alldeles uppenbart inte borde varit det. Dels är det 

prioriteringsgraderna där man över tid har börjat prioritera upp uppdrag, 

sådana som kanske skulle varit prio 3 blir prio 2. (Jakobsson, 2013). 

Denna ökning menar Bengt Jakobsson (länschef akutsjukvård i Norrbotten) beror till stor del 

på den mediala press som SOS alarm ständigt utsätts för. 

Man förstår samtidigt SOS alarm med den massiva mediala bevakning som 

hela tiden finns där, om de har missat ett högprioriterat ärende, som det här 

”Emil-fallet” i Stockholm, så är det klart att operatörerna blir mer på tå, det 

blir hängslen och livrem. (Jakobsson, 2013). 

Dessutom anger Jakobsson att de omstruktureringar som sker vad gäller sjukvården i länet 

också medför att belastningen på ambulansresurserna ökar. 

Vi har själva, så att säga,  med vårt omorganiserande av vården bidragit till 

en ökning av sekundärtransporterna. Genom att vården blir mer och mer 

specialiserad och centraliserad så ökar också transporterna. Kan man inte 

göra operationer i Kalix så ska man till Sunderbyn, vilket ofta sker med 

ambulanstransport. (Jakobsson, 2013). 

Även Yvonne Stålnacke (kommunalråd i Luleå) anser att omstruktureringar innebär problem 

för ambulansorganisationen. 

Man gör nödvändiga strukturförändringar inom sjukvården, och det innebär 

att ambulanserna kommer användas till andra transporter än vad de har 

använts till tidigare. Vilket i sin tur innebär att tiden till att dessa resurser 

kommer fram ökar. (Stålnacke, 2013). 

Daniel Lundin (Produktionschef  SOS alarm i Luleå) menar på att ambulansen har mycket 

körningar i tätort. 

Det är mycket körningar i tätorterna Luleå och Boden, sen har jag ingen 

statistik för detta här och nu, det händer att det är slut bilar helt och hållet. 

Det känns ibland dumt att våra operatörer inte har möjlighet att nyttja 

räddningstjänsten om en person av okänd anledning faller ihop och blir 

medvetslös på exempelvis Storgatan i Luleå. Här går då ett helt skift med x-

antal utbildade brandmän som i sitt arbete ofta möter traumatiserade 



33 
 

människor, de skulle säkerligen hantera en sådan situation bättre än gemene 

man på gatan som kanske inte har någon utbildning alls. (Lundin, 2013).   

Bylin tar även han upp problematiken med att det inte alltid finns ambulansresurser vid 

stationen i Luleå.  

Tittar man på var de flesta av människorna i länet bor så är det i Luleå, 

Piteå, Boden, Kiruna och Gällivare, stor del av befolkningen finns där det 

finns heltidsstationer. Som det ser ut idag så är det ofta tomt på 

ambulansstationen här i Luleå, väldigt ofta. (Bylin, 2013). 

Här syftar han alltså på att ambulansen ofta är ute på uppdrag vilket innebär att det vid ett 

eventuellt larm kan uppstå långa väntetider för tredje man.  

Andersson menar, å andra sidan, att det i de flesta fall finns ambulansresurser tillgängliga. 

I alla tätorter finns det ambulansstationer, vi har genomfört lite uppföljning 

när det gäller detta och sett att det finns resurser tillgängliga när det behövs. 

Oftast kommer det att finnas en ambulans disponibel, så är det.  

(Andersson, 2013). 

2.6.3 Andra åtgärder för att öka överlevnaden vid hjärtstopp 

Bylin nämner att det finns andra resurser i samhället, förutom räddningstjänsten, som kan 

göra insatser vid exempelvis hjärtstopp. Dessutom belyser han vikten av tekniska hjälpmedel, 

här tar han upp RAdioKommunikation för Effektiv Ledning (RAKEL)
12

 som ett exempel. 

Exempelvis hemtjänst och kommunala jourer i olika former. Om man i 

framtiden förser dessa resurser med rakelenheter så kan de lokaliseras, 

vilket i sin tur innebär att man kan larma semiprofessionella. (Bylin, 2013).  

Från SOS alarms sida vill man möjliggöra för operatörerna att se var i samhället hjärtstartare 

finns utplacerade. 

Vi jobbar för att implementera det i vårt kartsystem, idag har vi det inte, 

men målet är att, om vi exempelvis får in en händelse på Storgatan i Luleå, 

våra operatörer ska se att det finns en hjärtstartare inne i Smedjan.  

(Lundin, 2013). 

Socialstyrelsen har nyligen fått i uppdrag av regeringen att öka överlevnaden utanför sjukhus. 

Tre län i Sverige deltar i projektet: Norrbotten, Västerbotten och Stockholm. Andersson är 

delaktig i projektet som drivs i Norrbotten. 

Vårt huvudspår är att sprida kunskapen så brett som möjligt, för att som 

sagt, de flesta hjärtstopp inträffar i hemmet. Det gäller att den som är 

                                                           
12

 Nationellt kommunikationssystem som används för att underlätta ledning och samverkan, det infördes för 
att utöka Sveriges krisberedskap, antal abonnenter uppgår idag till ungefär 50 000 (MSB, 2013).  
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närmast kan påbörja HLR oavsett om man är lekman, vårdutbildad eller 

”first responder”. (Andersson, 2013).  

Stålnacke menar att samverkan måste ske mellan många olika aktörer i samhället. Hon anser 

dock att man i första hand bör nyttja räddningstjänsten mer som beredskapsresurs vid 

hjärtstopp innan man går vidare och involverar andra aktörer. 

Hos oss är utmaningen att börja med dem som är utbildade, brandmännen är 

redan utbildade för att ta hand om skadade personer, så att där behöver man 

väl börja innan man fortsätter. (Stålnacke 2013). 
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3 Diskussion och slutsatser 
 

Det huvudsakliga syftet med denna rapport var att ta fram ett konkret förslag på hur 

samverkan kan se ut när det gäller att öka överlevnaden vid hjärtstopp i Norrbotten. Dessutom 

är min förhoppning att denna studie ska uppmuntra andra att genomföra liknande analyser där 

man undersöker möjligheter till samverkan, och då gärna i Norrbotten. Jag tror personligen att 

samhällsnyttan i länet kan öka dramatiskt om man kan bli bättre på att samnyttja 

blåljusmyndigheternas respektive resurser. Detta till stor del beroende på att vårt län ser ut 

som det gör med långa avstånd, låg total befolkningsmängd och stor demografisk divergens.   

Resultatet från denna studie visar, som liknande studier
13

 både nationellt och internationellt, 

på att nyttan med att använda räddningstjänst som stöd till ambulans vid plötsligt hjärtstopp 

överväger kostnaden investeringen innebär. Att utrusta räddningstjänst med hjärtstartare och 

inkludera dessa som beredskapsresurs vid plötsligt hjärtstopp är en relativt enkel och prisvärd 

åtgärd som ökar överlevnaden. Samtliga alternativ som föreslås i denna rapport (alt. 2, 3, 5) 

ökar antalet räddade liv samtidigt som de uppvisar väldigt höga kvoter mellan fördelar och 

kostnader. Det är, ur flera perspektiv, lönsamt att nyttja räddningstjänsten som resurs vid 

hjärtstopp i Norrbotten. 

Föreslagna åtgärder:  

 Heltidsstationerna bör så snart som möjligt inkluderas som resurs vid plötsligt 

hjärtstopp i Norrbotten. Dessutom anses att ett antal deltidskårer och brandvärn 

också bör användas för att minska tiden från hjärtstopp till defibrillering i 

glesbygd. Dessa åtgärder är relativt billiga, de ökar personalens kompetens (som 

kan vara av nytta vid andra insatser) och de inkräktar inte nämnvärt på 

verksamhetens övriga arbetsuppgifter.  

 

 Förstainsatspersoner (FIP) bör användas av deltidsstationer och brandvärn som 

har en geografiskt gynnsam placering. FIP-resurserna ska då nyttjas vid förmodat 

hjärtstopp men även vid andra olyckor som är i behov av ett snabbt första 

ingripande. För att undersöka nyttan med denna åtgärd kan en pilotstudie med 

fördel genomföras. Att med små mobila resurser nå fram till skadeplats tidigt i 

händelseförloppet och då genom relativt små åtgärder verka 

konsekvensreducerande är, i mitt tycke, ett väldigt bra sätt att 

kostnadseffektivisera räddningstjänsten i länet på.  

 

Validering 

Modellen som används i denna rapport får anses ge rimliga resultat. Detta eftersom den i 

grunden är konstruerad av framstående forskare i ämnet (B. Sund, MS. Rauner, N. Bajmoszy), 

det finns ett ovanligt stort statistiskt underlag (Svenska hjärt-lungräddningsregistret) och det 

har under arbetets gång upprätthållits en kontinuerlig kommunikation med personer som 

                                                           
13

 Se exempelvis Sund (2004), (2006), Hollenberg m.fl. (2009), Van Alem m.fl. (2004) samt Sund m.fl. (2011) 
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innehar hög kompetens och erfarenhet inom området (t.ex. B. Sund, J. Herlitz). Jag känner 

också väldigt stort förtroende för den datorsimulering som har genomförts med stor 

professionalism av Anders Lendrup (GIS ingenjör, MSB). 

Jämförelse mellan det statistiska underlaget, gällande överlevnad vid hjärtstopp med 

dagslägets resursanvändning (10,3%) i Norrbotten (Herlitz, Svenska hjärt- 

lungräddningsregistret, 2013), och beräkningsmodellen som används i denna studie (10,7%) 

visar att resultatet som erhålls överensstämmer väl med verkligheten. Dessutom är både 

överlevnadsgrad och sannolikhet för kammarflimmer konstanta från och med 21:a minuten. 

Något som jag anser är osannolikt, värdena bör fortsätta att minska allteftersom tiden 

fortlöper. Alltså bör antal överlevande per år vara lägre för samtliga alternativ, vilket innebär 

att beräkningsmodellens värde på 10,7 % egentligen ligger närmare statistikens värde  

på 10,3 %. Denna begränsning påverkar inte resultatet i denna rapport i någon större 

utsträckning eftersom den grundar sig på jämförelser mellan olika alternativ, däremot tyder 

detta på att beräkningsmodellen som används är väl verklighetsförankrad.   

Det ska också nämnas att det vid beräkningarna genomgående använts konservativa värden,  

samtliga antaganden har gjorts med stor säkerhetsmarginal. Trots detta visar modellen på att 

de tre alternativ som undersökts vidare ökar möjligheten till ett snabbt ingripande vid 

hjärtstopp samtidigt som alla dessa investeringar är lönsamma.  

Felkällor 

Om man ser på denna samverkan ur ett större perspektiv anser jag tillsammans med andra att 

det ökade psykosociala stöd som de drabbade erhåller, vid en utökad total beredskapsresurs, 

minskar den upplevda stressen (Suserud & Svensson, 2009), (Ekman & Arnetz, 2005). Ett 

minskat stresspåslag leder till att överlevnadschanserna ökar, och om man så vill, den totala 

vinsten i samhället.  

Som vid alla studier där statistik används finns risk för feltolkningar och missvisande resultat. 

De resultat som presenteras i denna rapport ska tolkas som en indikator på om, och i så fall 

vilka alternativ som är lönsamma. Att försöka uppskatta ”exakta” värden på kostnader och 

vinster under en tioårsperiod är extremt svårt, om inte omöjligt. Den primära inriktningen för 

denna studie har varit att jämföra lönsamheten mellan olika alternativa utformningar av 

beredskapsresurser, inte att fastställa precisa kostnadsposter för vardera alternativ.    

Förslag på fortsatt arbete 

Ett större användande av deltid samt brandvärn är ofrånkomligt. Detta till stor del beroende på 

att dessa resurser har en placering som är väldigt gynnsam för stora delar av glesbygden i 

Norrbotten. Dessa resurser bör då inte endast genomföra insats vid hjärtstopp utan även andra 

insatser som är i behov av ett snabbt första ingripande. Jag anser därför att fortsatta studier, 

främst inriktade på att utöka deltids- samt brandvärnspersonalens arbetsområden, är 

nödvändiga.  

Det är också av intresse att se vilken effekt ett användande av förstainsatsperson (FIP) har i 

länet vid andra händelser än hjärtstopp, exempelvis vid brand i byggnad, fallolyckor osv.  
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En kombination av ett strategiskt urval av deltidsstationer och brandvärn tillsammans med 

nyttjande av FIP-resurser, som gör insats vid ett antal fördefinierade händelser, bör leda till att 

både den upplevda tryggheten i glesbygd samt den totala nyttan i samhället ökar.   

Avslutande kommentar 

Slutligen ska det poängteras att det finns många sätt att samnyttja resurser på för att öka 

överlevnaden vid hjärtstopp, denna studie beskriver endast en inriktning (större nyttjande av 

räddningstjänsten). Att t.ex. utrusta taxibilar i länet med hjärtstartare, använda SMS för att 

lokalisera och nyttja HLR-utbildade ”lekmän” i samhället samt kartlägga de hjärtstartare som 

finns i länet och implementera detta i SOS alarms databas, är alla alternativ som bör 

utvärderas ytterligare.   

Det framkommer från några respondenter att ett för stort fokus riktats mot räddningstjänst 

som enda möjliga alternativ, de tar därför upp andra aktörer som möjliga räddningsresurser 

vid hjärtstopp. Jag instämmer med dessa respondenter om att det är viktigt att involvera ett 

flertal olika aktörer i samhället och inte endast inrikta sig på en, däremot tror jag att man 

måste börja i rätt ände. Räddningstjänsten måste vara dynamisk och föränderlig i det 

avseendet att kunna hantera nya olyckstyper för att fungera på ett bra sätt i samhället. Därför 

är det enligt mig självklart att man till att börja med nyttjar räddningstjänsten vid exempelvis 

plötsligt hjärtstopp innan man går vidare och utreder alternativ såsom att utrusta taxibilar med 

hjärtstartare. Det viktigaste som framkommer vid intervjuerna är trots allt att samtliga 

respondenter anser att heltidskårerna i länet bör nyttjas för att öka överlevnaden vid 

hjärtstopp. Förhoppningsvis innebär det här att de inom en snar framtid kommer att vara 

tillgängliga som beredskapsresurs vid förmodat hjärtstopp.  
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5.1     Sammanställning av befintliga brandstationer i Norrbotten 

 

Räddningstjänst Anspänningstid X-Koordinat Y-koordinat IVPA

Gällivare

Räddningstjänsten Gällivare 90 sek 7456814 1711075 -

Nilivaara brandvärn - 7470756 1749599 -

Nattavaara brandvärn - 7415831 1726566 -

Skaulo brandvärn - 7489716 1727547 -

Ullati brandvärn - 7447727 1762079 Ja

Pajala

Räddningstjänsten Pajala (deltid) 5 min 7477295 1825434 -

Tärendö brandvärn 7468874 1794467 -

Junosuando brandvärn - 7497202 1786444 Ja

Muodoslompolo brandvärn - 7558575 1819403 -

Arvidsjaur

Räddningstjänsten Arvidsjaur (deltid) 5 min 7281493 1655577 -

Glommersträsk brandstation (deltid) 5 min 7245213 1678787 -

Moskosel brandvärn - 7312865 1666349 -

Arjeplog

Räddningstjänsten Arjeplog (deltid) 5 min 7329394 1594806 -

Jäckvik brandvärn - 7366190 1551852 -

Slagnäs brandvärn - 7278176 1608717 -

Piteå

Räddningstjänsten Piteå 90 sek 7257837 1763601 -

Norrfjärden brandvärn - 7269431 1763612 -

Infjärden brandvärn - 7259643 1752541 -

Långträsk brandvärn - 7260571 1710767 Ja

Älvsbyn

Räddningstjänsten Älvsbyn (deltid) 6 min 7295437 1739057 -

Vidsel brandstation (deltid) 6 min 7311886 1714916 Ja

Luleå

Räddningstjänsten Luleå 90 sek 7290904 1792431 -

Räddningstjänsten Gammelstad 90 sek 7296485 1786407 -

Råneå brandstation (deltid) 8 min 7321322 1795984 Ja

Klöverträsk brandvärn - 7293142 1757398 -

Kalix

Räddningstjänsten Kalix 90 sek/6 min 7327307 1834500 -

Töre brandstation (deltid) 6 min 7329271 1811322 Ja

Boden 

Räddningstjänsten Boden 90 sek 7313241 1769752 -

Harads brandstation (deltid) 5 min 7340762 1733287 Ja

Gunnarsbyn brandvärn - 7344780 1771312 Ja

Överkalix

Räddningstjänsten Överkalix (deltid) 6 min 7376211 1815193 -

Haparanda

Räddningstjänsten Haparanda (deltid) 6 min 7328074 1878638 -

Karungi brandstation (deltid) 6 min 7350814 1868858 -

Seskarö brandvärn - 7315541 1863703 -

Övertorneå

Räddningstjänsten Övertorneå (deltid) 6 min 7387371 1849476 -

Rantajärvi brandvärn - 7422039 1848183 -

Svanstein brandvärn - 7417912 1855472 -

Juoksengi brandvärn - 7407934 1855940 -

Kiruna

Räddningstjänsten Kiruna 90 sek 7534144 1686202 -

Vittangi brandstation (deltid) 6 min 7520763 1746783 -

Svappavaara brandstation (deltid) 6 min 7515196 1722493 -

Abisko brandvärn - 7587570 1624777 Ja

Karesuando brandvärn - 7609244 1773644 Ja

Kuttainen brandvärn - 7603795 1787568 Ja

Lannavaara brandvärn - 7563372 1757738 Ja

Soppero brandvärn - 7567074 1744879 -

Jokkmokk

Räddningstjänsten Jokkmokk (deltid) 6 min 7395136 1677956 -

Porjus brandstation (deltid) 6 min 7434587 1674792 Ja

Vuollerim brandstation (deltid) 6 min 7378471 1715217 -

Kåbdalis brandvärn - 7345060 1688626 -

Kvikkjokk brandvärn - 7429104 1584055 -

Gult anger stationer med IVPA i dagsläge Antal 13 st

Rött anger heltidsstationer Antal 7 st
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5.2     Total täckningsgrad beroende på vilka resurser som används 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alternativ 1 Alternativ 2 Alternativ 3 Alternativ 4 Alternativ 5
Intervall Antal personer Intervall Antal personer Intervall Antal personer Intervall Antal personer Intervall Antal personer

0 945 0 918 0 808 0 891 0 326

1 3 155 1 3 967 1 4663 1 3 967 1 3 967

2 20 238 2 28 226 2 31927 2 28 226 2 28 226

3 33 802 3 32 958 3 32246 3 32 958 3 32 958

4 31 885 4 32 101 4 29779 4 32 101 4 32 101

5 22 159 5 21 896 5 20937 5 22 072 5 22 072

6 25 823 6 28 455 6 28366 6 29 162 6 31 492

7 16 033 7 18 842 7 18873 7 19 573 7 22 067

8 13 231 8 10 986 8 11038 8 11 132 8 12 452

9 11 079 9 8 939 9 8869 9 9 025 9 9 891

10 6 495 10 6 831 10 6846 10 6 926 10 7 676

11 4 912 11 3 107 11 2963 11 3 218 11 3 709

12 6 318 12 3 222 12 3152 12 3 280 12 2 737

13 5 206 13 3 341 13 3396 13 3 468 13 3 064

14 4 033 14 3 510 14 3735 14 3 555 14 3 891

15 3 347 15 4 257 15 4147 15 4 280 15 5 508

16 4 274 16 4 130 16 4128 16 4 189 16 3 897

17 3 620 17 3 867 17 3971 17 3 910 17 3 121

18 4 239 18 3 973 18 3895 18 3 948 18 2 815

19 3 375 19 4 163 19 3937 19 4 015 19 2 159

20 4 091 20 2 658 20 2615 20 2 597 20 2 197

21 2 734 21 1 669 21 1655 21 1 732 21 1 301

22 1 396 22 1 274 22 1280 22 1 153 22 820

23 1 365 23 1 021 23 1092 23 1 038 23 880

24 768 24 536 24 594 24 459 24 444

25 969 25 817 25 852 25 903 25 676

26 542 26 555 26 548 26 502 26 339

27 815 27 775 27 693 27 647 27 628

28 1 070 28 974 28 947 28 561 28 367

29 831 29 809 29 755 29 562 29 236

30 648 30 625 30 629 30 359 30 149

31 486 31 501 31 491 31 285 31 195

32 808 32 852 32 837 32 503 32 324

33 768 33 707 33 735 33 540 33 394

34 371 34 364 34 389 34 326 34 119

35 361 35 360 35 462 35 318 35 225

36 342 36 417 36 716 36 346 36 83

37 501 37 428 37 338 37 408 37 305

38 466 38 454 38 331 38 448 38 364

39 456 39 456 39 207 39 453 39 135

40 121 40 186 40 207 40 176 40 58

41 168 41 103 41 99 41 93 41 28

42 101 42 102 42 85 42 57 42 16

43 62 43 145 43 163 43 128 43 121

44 155 44 87 44 134 44 74 44 48

45 69 45 69 45 103 45 69 45 52
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5.3  Utdata från GIS-simulering med befolkning inkluderad (Alt. 1) 
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5.4 Utdata från GIS-simulering med befolkning inkluderad (Alt. 2) 
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5.5 Utdata från GIS-simulering med befolkning inkluderad (Alt. 3) 

 

 

 



47 
 

5.6        Utdata från GIS-simulering med befolkning inkluderad (Alt. 4) 
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5.7     Utdata från GIS-simulering med befolkning inkluderad (Alt. 5) 

 


