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Hjertestartere skal redde liv
Firmaet Kivex i Hørsholm leverer hjertestartere, som alle skal kunne finde ud af at bruge. De er med i
et projekt, hvor 112 guider folk, der ringer, hen til nærmeste hjertestarter.
Hørsholm: Falder en borger om på gaden, eller får en
medarbejder i firmaet hjertestop, så skal der hurtigt skaffes
hjælp, hvis ikke personen skal ende med hjerneskade. Ofte
kommer ambulancen ikke hurtigt nok, og derfor kan en
hjertestarter gøre forskellen.
Hørsholm-virksomheden Kivex A/S, der ligger på Usserød
Kongevej, leverer hjertestartere i Danmark, og firmaet er
med i et pilotprojekt i Storkøbenhavn, hvor omstillingen i
112 kan guide anmelderne hen til den nærmeste
hjertestarter.
- Når vi sælger en hjertestarter, opfordrer vi kunderne til at
få den registreret på Hjertestarter.dk. Ideen er, at hvis hr.
eller fru Jensen falder om på gaden, og den anden ringer
112, så skal man få at vide, at der er en hjertestarter
længere nede ad gaden, siger Nicolai Happe Qvotrup, der
er direktør i Kivex.
Indtil videre er 350 af landets 3000-4000 hjertestartere
registreret på hjemmesiden, hvor også almindelige
mennesker kan indtaste deres postnummer, for at se hvor
den nærmeste hjertestarter er. Indtil videre er det dog kun i
Storkøbenhavn, at 112 oplyser om hjertestartere. Men
Hjertestarter.dk har et håb om, at hele landet en dag er
Så snart man tænder for hjertestarteren, fortæller en
stemme på dansk, hvad man skal gøre. Modelfoto fra
med.
Kivex A/S.

- Vores mere langsigtede vision er, at når man ringer til
112, så bliver man guidet til den nærmeste hjertestarter.
Det her stød skal gives inden for de første fire-fem minutter, hvis man ikke skal vågne som en
grøntsag.
Og udrykningerne er jo ofte længere om at komme frem, siger Trine Heidemann, der er
kommunikationschef i TrygFonden, der har udviklet Hjertestarter.dk.
Starteren snakker
Der er omkring seks firmaer i Danmark, der leverer hjertestartere. I Kivex har man traditionelt leveret
til offentlige og private sygehuse, men har nu også en hjertestarter der er simpelt udformet, så den
kan betjenes af alle. Firmaet vil gerne have den solgt til store firmaer og sportshaller, men også små
firmaer og butikker, der for eksempel ligger på en hovedgade, så folk kan hente hjertestarteren der,
hvis folk falder om på gaden.
Derfor er der da heller ikke tale om stort og kompliceret hospitalsudstyr. Hjertestarteren er omkring
20 centimeter i diameter og har enkle tegninger med lamper og pile, der viser, hvad man skal gøre.
Og når man tænder for den, snakker den dansk.
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»Tilkald lægehjælp« siger den først og fortsætter: »Fjern beklædningsgenstande på brystkassen, så
huden er blottet«.
Derefter placerer man de to elektroder på brystkassen, hjertestarteren analyserer situationen og
undersøger om kriterierne er opfyldt for at give stød.
- Den forklarer, hvad du skal gøre. Du kan ikke gøre det forkert. Vi skal have ændret opfattelsen af,
at det er stort og kompliceret som på film, siger Nicolai Happe Qvotrup.
Hjertestarteren kan bruges af alle, også selvom man ikke kan førstehjælp. Men kan man det, øger
man yderligere chancen for at redde folk.
- Ved hjertestop står hjertet og flimrer. Hjertestarteren nulstiller hjertet, så det kommer i gang igen.
Man fortsætter med livreddende førstehjælp og hjertestarter, indtil ambulancen kommer, forhåbentlig
har man startet hjertet inden. Det er vigtigt at supplere med hjertemassage, da det forøger chancen
for, at ambulancefolkene kan gøre noget, når de når frem, forklarer direktøren.
Hos Hjertestarter.dk oplever man, at stadig flere virksomheder investerer i en hjertestarter.
- Ofte køber virksomheder en hjertestarter, når de har oplevet, at en medarbejder har fået et
hjertestop. Og så hænger den der. Den kunne jo lige så godt komme nabovirksomheden til gavn. Så
vi opfordrer til, at man registrerer den, siger hun.
Også Kivex mærker, at deres produkter bliver mere udbredt.
- Vi kan se på vores salgstal, at der er en større vilje til at gøre noget. Jeg tror, virksomhederne og
butikkerne er mere modne nu. Det er tanken om, at man selv kan gøre noget, at man ikke er
ubrugelig, siger Nicolai Happe Qvotrup.
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