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Markarydhar
dyrast sophamtning i lanet. For en fa- .
milj i MaI'karyd kostardet
over 2 000 kronor att bli av . medsoporna_
Almhult ar
billigast i lanet Deh dar
kommer. en familj undan
med 1 500 kronor.'
,
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LilL!Ig'ilgby

Godman.;.
ett tacksamt
uppdrag
Att varagodman ar viktigt.
Man simile kunna saga att
sjalva jobbetmed uppdraget ar beloningen, Sa sager
Goran.Lllncjb~rg,overfor-;'
1l1yndare TLjungby.
Ran
oeh godemannens organisation Ljungby frivilliga
samhallsarbetare
efterlyser fler som Yill agna sig at
godmansuppdraget.
For densom behover samballets hjalp med att bevaka sin ratt, forvalta egendom eller sorja for sin person finns godmansinstitutionen att tillga.

Almhult

Terraza rorst med
egen hjart-startare
Terraza ar troligen
forst a hotellet/restaurangen i Kronoberg att
investera i en egen defibrillator, det vill saga
en hjartstartare.
- Vi gar garna i braschen for detta, och
jag hoppas fler tar efter. Jag skulle sjalv
kanna mig trygg pa
platser dar detta finns.
Sedan ar det ocksa en
trygghet for var personal att kanna att man
har denna
mojlighet,
sager
Stefan
Angeskog som ager
restaurangen pa Terraza.
Varje dag drabbas 20
personer i Sverige av
plotsligt
hjartstopp,
och tiden till dess man
far behandling ar helt
avgorande for om manoverlever.
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Talande defibrillator.
Hiortstartaren or enkel aff
anvonda och den kan inte
skada. Helena Andren,
som arbetar po Terraza,
testor och Katarina N Lindahl instruerar.
FOTO: lARs BENGTSSON
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Terraza kange stromstot

. h-··ar teraga
fj
Defib'rillator ·en·J
0

Terraza ar fran och med i
dag forsta hotell/ restourang i Kronoberg utrustod
med defibrillator.
I vantan pa ambulans kan
personalen ge stromstOten
som rCiddar liv.
- Vi tar ett socialt ansvar
och hoppas fler tar efter. En
trygghet ocksa for var personal, sager Stefan Ange.skog.
- Jag skulle sjalv kiinna det sakrare am det farms fler platser
med dessa i samhallet. Nu har'vi
den har, och skulle det handa nagot pa target eller i nara Terraza
ska alia veta den finns, fortsatter
han.
Varje dag drab bas 20 personer i
Sverige
av plotsligt,
ovantat
hjartstopp, berattar Katarina N
Lindahl, frAn foretaget HCR-instruktoren sam utbildat personalen pa Terraza i hjart- lungraddning med defibrillering.

Kan inte skada
I gar eftermiddag
ovade personalen praktiskt med dockor.
- Tryck h<l.rdare, sa apparaten
till Helena Andren och Helena
tryckte M.rdare och fick berom
av defibrillatorn.
Hjartstartaren,
sam den ocksa
kallas, ar enkel att anvanda. Den
berattar precis hur man ska fasta '
eiektrodema,
kanner av att den
sitter ratt over brostet och gor en
bedomning
am den ska ladda
upp strom eller inte.
. - Om hjartat star helt still eller
slar normalt skickar defibrillatorn ingen puIs, forklarar
Lindahl.
Den kan med andra ord inte
skada.

Vinnertid
- En del av motstAndet har Iegat i
att man trar det, eller att den ar
star och svar att hantera sam pa
tv och Cityakuten. Men man behover inte vara sjukvardsutbil-

dad, tre-fyra

timmars

utbildning

racker.

Ljungby nast bast

TId betyder allt i sammanhanget. Det handlar om minuter innan hjiirnan
far irreparabla
hjiirnskador av syrebristen.
Men tviirtom har tiden mellan
hjartstoppet
och ambulansens
defibrillering okat nagot det senaste Aret enligt N ationellt register for hjiirtstopp utanfor sjnkhus.
- Med hjiirt- och lungraddning
vinner man tid i vantan pa ambuIans men ju langre tid utan defibrillering minskar chanserna att
overleva. Och innan man har larmat ambulansen
och den har
kommit kan det vara for sent.
Studier har visat att efter ett
kammarflimmer
kan upp till 75
procent overlev" am defibrillering sker inom tre minuter.
- Men arilbulansen ar forstas lika viktig sam tidigare. Det kan '
behovas liikemedel och syrgas
och'hjiirtat kan stanna igen.

I hostos skrev Smalanningen all
ljun9by lasarell or nast bast i
landet ~ hantera plotsligt hl·art.
stapp. Overlevnaden via pots'
ligt hjartstopp i Sverige ligger i
dog pa cirka 5 procent. Men 13
pracent.av de drabbade i ljungby or vid liv en manad elter ell
hjartstopp. Endast i Bolinas or
chon serna all everleva hogre.
Huvudferklaringen or, enligt 10sarellet, all ambulons· och sjukhuspersonalen har ell gall samarbete och bra ulrustning.
Om Rer defibrillatorer och utbildade manniskar finns i samhal·
let skulle den no procentsiffra
troligen eka ytterligare.

Visste Du att ..•

En tidsfraga?
Terraza
satsar
knappt
20 000
kronor pa defibrillator inkiusive
personalutbildning.
-Viii investerade pengar. Vi har
dagligen cirka 300 gaster, och
sarskilt vid tillfiillen sam Ljungbydagarna
eller Hellstrom-konserten i sommar kanns det bra
att ha ratt utrustning
och kun·
skap am olyckan skulle vara
framme.
.
Ingen i personalen har varit
med am oagot tillbud i form av
hjartstopp pa Terraza, men sam
nagon sager (och vilket statistiken bekrillar)
ar det kanske
bara en lidsfraga .
- Det blir en trygghet for de
som jobbar, att man kan gora sa
mycket sam mojligt for den sjuka. Sju personer genomfor utbildningen, och minst en person
av dessa ska alltid jobba, fortsatter Angeskog.

Satta i halsen
Spridningen av halvautomatiska
hjiirtstartare i samhiillet gar sakta, men allt fler viiljer att infor-

Hiar/efraga pa Terraza. Den halvau/oma/iska defibrilla/orn kan
radda /iv ivan/an pa ambufans. Lars Nilsson ar en av alia personer pa hotelle//res/aurangen
sam genomgall u/bi/dning far hiar',
s/ar/aren.
FOTO: LARS BENGTSSON
skaffa teknik och utbildning.
- Smaland Airport har defibrillator liksom vattenpalatset
Kaskad i Tmgsryd och taxIbolag 'i
Angelholm' oeb Stockholm. Dar
finns hjiirtstartare
ocksa pa olika hotell, men i den har regionen
blir mig veterligen Terraza fOrst,
sager Katarina N Lindahl sam
vill se defibrillatorer
pa exempelvis foretag och idrottsplatser.

- Manga saker kan leda till
hjartstopp. Man kan satta i halsen, bli forgiftad, ramla och fa en
skallskada,
fa allergichock
och
inte kunna andas. Nar man val
blir medvetslos drojer det bara
en kart stund innan hjartat stannar.
JOHAN CARLSSON
0372·69222

... 10 000 svenskar drabbas av
pletsligt hjartstopp (ocksa kallat
platsligt hiartstillestandl utanlar
sjukhus varie ar?
.. , varie ar dor Rer manniskor i
p10tsligt hjartslopp an i brostcancer, prostotaconcer, Aids,
brander, trafikolyckar och skjut·
vapenolyckor sammantaget?
... hjartat plolsligt upphor all
pumpa blad ach all medvetslos'
het intraffar inom 10-20 sekun·
der?
... del or visat all det i genomsnill tar mellan Ire och lyra minuter till dess nagon slar larm?
... det ocksa or visat all det i genomsnill, tar ytterligare mellan
alia och nio minuter till dess ambulans eller raddningstjenst an'
lander?
... oven am de later forvillande
lika or plotsligt h'\artstopp och,
hjartinfarkt tva 0 ika tillstand.
Vid en hiartinfarkt har en del av
hjartat drabbats av akut syre·
brist pa grund av nedsall blodRode, men hiartat fortsaller
pumpo bladet.
.

johan.carl$$On@smalanningen.se

Kunskap gay segertrio resa MellanInal
Etta Ann-Kristin. Tvaa AnnChristin.
Ann-Kristin Gunnarsson,
Ann-Christin Bergqvist och
Stefan Laov toppQde finaltiivlingen i Smaliinningens
egen tiivling.

ska granskas
irorskolan
Tandlakarna i Sverige gar i
dagarnaen
kartlaggning
av barn i farskolan, och deras mellanmal. Tandliikarna
jobbar for att forskolan ska
, bli en sockerfri zon.

For att na resultat har Svergies
tandliikarforbund
startat en tavling am vilken forskola som' kan
Tolv finalister i Smalanningens
hAlla det roligaste fOdelsedagstavling Skrapa & Vmn fightades
firandet utan sotsaker. I dag hMls
am tre resepresentkart
pa 5 000
de fiesta fodelsedagsfirande
gekronor i gar kvall. Fragorna i
nom att forskolan bjuder pa sota
finalen kom frAn Med meras
saker sam saft, bullar, tarta och
poangjakten.
glass fOr att namna nagra.
- Ingen av ass vill ju att barnen
Vann ohotad gjorde Ann-KrisPriser i tavlingen ar tandborska
bli
overviktiga
och
feta
vux·
tin Gunnarssan,
Ljungby. Hon
Stefan Loa¥, Tannaker, Ann-Kris/in Gunnarsson, Liungby och Annstar till barnen, diplom till forna med hM i tandema, sager Ro·
fick poang i alla tio kategorier utChris/in Bergqvis/, S/romsniisbruk vann presen/kort i Sma/iinningskolan och ett hedersomnanmaland Svensson ardf i Sve!iges
am en, och var givetvis en vardlg
ens tav/ing.
de pa forbundets hemsida.
tandliikarforbund.
vinnnare.
- Det ar inte for nagon en nyhet
De
senaste
dagarna
har
3000
- Det flot pa bra. Jag var lite
att barnfetnia ar ett av de storsta
bra. Desto svettigare var det am
Kvallen avslutades sedan med
forskalor fatt eil enkat frAn Sveoralig eftersom jag varit borta
hoten mot falkhiilsan. Eftersom
andraplatsen,
som Ann-Christin
en rundvandring
pa SmManrigesTandliikarforbund
giillande
och inte last Smaliirmingen
pa
barnfetma
och munhillsa
hor
Bergqvist knep ach Stefan Loov
ningen av annonschefen
Sonny
barnens mellanmlil.
ett tag, sa det var tur alt fragorna
iliop, sa firms det en star risk att
kom trea. .
Knutsson.
- riet ar baltre att satta guldinte handlade am nyheter!
harnen far stora problem med
De ovriga finalisterna gick inte
JOHAN CARLSSON
kant pa barnens vardag med leAnn·Kristin
ska fiirmodligen
tandema fiven senare i livet, saIottlosa, utan fOriirades ocksa
---------03-7-2-.6-9-2-22kar och gemenskap an med sot·
snart fara till Rom, och da passar
.,_liil
__.:m.EL4$Y$E~~
..prt~~!.
.." ..~."
_~,.~~
ilahan.carls$Or:'@smalo~nJn9~n ..!e"_o ;.,..~,er!_~s~~g,et
~?l~nd_~yel1~~so~! .. ger goiaI)d Sv~nssqil..
"~t.t,,~§£P.J;~$Ln,!~I!12~~t\~~g

