Dokumenttyp

Riktlinje

Dokumentansvarig

Kommunkontoret

Upprättad

2019-11-18

Antagen

Ks 2019-12-09, § 331

Senast reviderad
Dokumentet gäller för

Samtliga förvaltningar

Riktlinje för hjärtstartare i
Kiruna kommun

Riktlinjer för hjärtstartare.docx

Innehållsförteckning
1 Riktlinje för hjärtstartare i Kiruna kommun ............................................................................... 3
1.1 Placering av hjärtstartare ..................................................................................................... 3

1.2 Ansvarsförhållanden ............................................................................................................ 3
1.3 Kostnader för inköp ............................................................................................................ 3
1.4 Bedömning av ansökningar om hjärtstartare till annan än den kommunala organisationen... 3

2

Riktlinjer för hjärtstartare.docx

1 Riktlinje för hjärtstartare i Kiruna kommun
Inom Kiruna kommun kan inköp av hjärtstartare ske till kommunala arbetsplatser för att trygga
medarbetare, besökare och annan samt andra kommunala anläggningar dit allmänheten har
tillträde.

1.1 Placering av hjärtstartare
Bedömningen av behov av hjärtstartare görs av ansvarig chef på respektive arbetsplats kopplat
bland annat till antal medarbetare, besöksfrekvens och verksamhetens karaktär. Anskaffning av
hjärtstartare ska samordnas med närmast fysiska intilliggande kommunala arbetsplats. Brottsförebyggande rådet samordnar och har det strategiska ansvaret för att kommunens hjärtstartare får
spridning och att flera inköp hjärtstartare inte sker i ett mindre område och att verksamhet som
vill köpa in hjärtstartare rådgör med brottsförebyggande rådet innan inköp.
Vid utplacering ska hänsyn tas till möjlighet att utbilda medarbetare/personer som arbetar och
uppehåller sig i fysiskt närhet till hjärtstartaren.

1.2 Ansvarsförhållanden
Det är ansvarig chef på införskaffande verksamhet som har ansvaret att
1. se till att medarbetarna har kännedom om hjärtstartarens placering och vid behov se till att
medarbetare har utbildning i användningen av hjärtstartaren
2. ha uppsikt så att hjärtstartaren är placerad på avsedd plats och att den är i funktion.
3. se till att uppgift om hjärtstartarens placering anmäls till hjärtstartarregistret
/www.hjartstartarregistret.se/

1.3 Kostnader för inköp
Inköp av hjärtstartare samt löpande kostnader för underhåll och utbildning hanteras inom ramen
för respektive verksamhets tilldelade budget.

1.4 Bedömning av ansökningar om hjärtstartare till annan än den kommunala
organisationen

Kommunen kan lämna bidrag till föreningar och andra organisationer som efter ansökan önskar
köpa in en hjärtstartare. Bidraget kan uppgå till 50 procent av inköpspriset dock max 10 000 kr.
Föreningen/organisationen som beviljas bidrag ska
- själv svara för skötsel av och utbildning i användningen av hjärtstartaren
- ansvara för att hjärtstartaren registreras och hålls uppdaterad i Hjärtstartarregistret
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- placera hjärtstartaren så att den är lättillgänglig, inte bara för sökande föreningens eller
organisationens medlemmar utan också för allmänheten
I ansökan ska sökanden beskriva hur ovan nämnda kriterier uppfylls.
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