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SVERIGES 
HJÄRTSTARTARREGISTER 

 

I Sveriges Hjärtstartarregister (SHR) kan alla ägare av en publik hjärtstartare gratis 
registrera sin hjärtstartare så att den blir synlig för allmänheten och larmcentralen. 
Detta för att den ska kunna användas i händelse av ett plötsligt, oväntat hjärtstopp. 

Syftet med registret är främst att öka överlevnaden vid hjärtstopp i samhället, men även 
att användas vid forskning för att t ex öka vår kunskap om var hjärtstartarna bäst ska 
placeras. Registret är nationellt och ägs av Svenska HLR-rådet och liknande register 
finns i t ex Danmark och Norge. En vidareutvecklad responsiv hemsida liksom 
anpassning till mobiltelefon är lanserad i februari 2018. Positionering av egen 
mobiltelefon i förhållande till närmaste hjärtstartare visas nu också på kartan. 
Sammanställning av antalet hjärtstartare, placering mm. publiceras i årsrapporten från 
det Svenska Hjärt-Lungräddningsregistret som utkommer varje höst. 

______________________________________________________________________________________________ 

https://www.hlr.nu/
https://www.hlr.nu/


Den 17 december 2009 öppnade Civilförsvarsförbundet 
och Svenska HLR-rådet dörrarna till Sveriges hjärtstartarregister. Ett register över de hjärtstartare som finns 
placerade i Sverige. Detta är det första och hittills enda i sitt slag i Sverige. 
Genom Sveriges hjärtstartarregister samlas nu information om hjärtstartarnas tillgänglighet runt om i landet och görs 

geografiskt tillgängliga via hemsidan www.hjartstartarregistret.se. Registret drivs av Civilförsvarsförbundet och 

Svenska HLR-rådet, Hjärt-Lungfonden är en samarbetspartner. 

Tanken med registret är att man i förebyggande syfte ska kunna kolla hur ens närområde ser ut, vart ska du vända dig 

om någon drabbas av ett plötsligt hjärtstopp? Tanken är även att du ska kunna visa för din kommun eller lokala 

företag att här finns ingen hjärtstartare! 

Registret har även kopplats samman med SOS-Alarm så att det vid ett misstänkt hjärtstopp snabbt kan se till att en 

hjärtstartare kommer på plats. (OBS! Gäller endast vissa län). 

Registreringen i Sveriges hjärtstartarregister är frivilligt och helt kostnadsfritt. Vi försöker att få med så många 

hjärtstartare vi kan och det är där du kan göra skillnad. Vet du att någon äger en hjärtstartare? Be dem registrera den 

på www.hjartstartarregistret/registrera. 

Det finns en europeisk standard på hur hjärtstartare skall vara uppmärkta. På 

www.hjartstartarregistret.se finns det information om hur du märker upp din hjärtstartare. Även material du kan 

skicka till din lokala skylttillverkare för att få fram en skylt som passar just dina behov. 

Från 1 mars 2016 har HLR-rådet tagit över Civilförsvarsförbundets andel i registret. 

______________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Genom det svenska hjärtstartarregistret (www.hjärtstartarregistret.se) går det med hjälp av 

en enkel karta att hitta närmaste hjärtstartare i Sverige. Har du köpt en hjärtstartare som är 

tillgänglig för allmänheten bör du registrera placeringen av din hjärtstartare här, så att fler 

kan räddas vid plötsligt hjärtstopp. 

 

Hela landet i ett enda register 

Liknande register över hjärtstartare finns i andra länder, men en ovanligt bra sak med Sveriges 
hjärtstartarregister är att det täcker hela Sverige. I många andra länder finns det olika register per 
region i landet. 

http://www.hjartstartarregistret.se/registrera
http://www.hjartstartarregistret.se/
http://www.hjartstartarregistret.se/
https://www.hearty.se/


Hålls aktuellt med löpande uppdateringar 

Den som registrerat en hjärtstartare får minst årligen en påminnelse om att säkerställa att 
informationen om hjärtstartaren stämmer i registret. På så vis kan vi vara trygga i att de 
hjärtstartare som visas på kartan även finns i verkligheten. 

SOS-alarm kan guida dig 

Då hjärtstartarregistret samarbetar med Sveriges larmcentraler så är det möjligt att få hjälp från 
SOS-alarm att hitta närmaste hjärtstartare. Larmoperatören kan genom att se närmaste 
hjärtstartare på kartan guida den som ringer in så att en insats kan startas innan ambulans är på 
plats. 

Registret vilar på ideell grund 

Bakom Sveriges Hjärtstartarregister står Svenska HLR-rådet och Civilförsvarsförbundet i 
samarbete med Hjärt- Lungfonden. Genom att förbättra möjligheten att hitta hjärtstartare är målet 
med projektet att fler kommer att överleva plötsligt hjärtstopp. 

Hitta en hjärtstartare snabbt är avgörande 

Bara i Sverige drabbas omkring 10 000 personer av plötsligt hjärtstopp utanför sjukhus. Omkring 
500 personer överlever idag. För varje minut som går utan att en räddningsinsats påbörjas 
minskar chansen att överleva med tio procent. När en ambulans anländer kan det vara för sent. 
Hjärtstartarregistret gör det möjligt att hitta en hjärtstartare nära dig och spara värdefulla minutrar 
som krävs för att rädda liv vid plötsligt hjärtstopp. 

Livsviktig app 

Hjärt-lungfonden har tagit fram en app där du dels kan lära dig hjärt-lungräddning men framför allt 
kan du hitta närmaste hjärtstartare. Ladda gärna ner den och använd den i en nödsituation. Du 
kan med fördel söka upp hjärtstartarna i ditt område så att du kan hitta dem snabbt och enkelt om 
det väl behövs. 

• iPhone appen 
• Android appen 

___________________________________________________________________________ 

 

HJÄRTSTARTARREGISTRET 
Civilförsvarsförbundet och Svenska HLR-rådet har tagit initiativet till Sveriges Hjärtstartarregister och 
Hjärt-Lungfonden är en samarbetspartner. Hjärtstartregistret är ett nationellt register för de hjärtstartare 
som finns tillgängliga utanför sjukhus i Sverige. Ju snabbare en hjärtstartare är på plats och används vid 
misstänkt hjärtstopp ökar chansen att överleva markant. Syftet med registret är att allmänhet ska kunna 
se var en hjärtstartare finns placerad. Med hjälp av bland annat en applikation till telefonerna kan man 
alltså hitta närmsta hjärtstartare. 

http://www.hlr.nu/
http://www.civil.se/
http://www.hjart-lungfonden.se/
https://itunes.apple.com/se/app/radda-hjartat/id645476272?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.mindpower.raddahjartat&feature=search_result#?t=W251bGwsMSwyLDEsInBsLm1pbmRwb3dlci5yYWRkYWhqYXJ0YXQiXQ
https://www.firstaid.se/


Registreringen är kostnadsfri och frivillig och görs själv via www.hjartstartarregistret.se   

Appar 

Via www.hjartstartarregistret.se och appen "Rädda Hjärtat" kan man få snabb information om var 
hjärtstartare finns placerade. 

Registret har ett samarbete med SOS Alarm. Detta gör att larmoperatören kan se de registrerade 
hjärtstartarnas placeringar på kartan och upplysa inringaren om var närmaste hjärtstartare finns för 
snabb livräddande insats i väntan på ambulans. 

  

En registrering är gratis, helt frivillig och innebär inga krav. Däremot kan registreringen bidra till 
att rädda liv! 

 

http://www.hjartstartarregistret.se/
http://www.hjartstartarregistret.se/

