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Denna berättelse bygger på ett brev som skickades 

in till oss efter att en av våra kunder, Ellge 

Cisternteknik AB, hade använt sin nyinköpta 

hjärtstartare på en vilt främmande människa.  

Ellge Cisternteknik arbetar vanligtvis med att 

utföra service i cisterner på bensinstationer runt 

om i Sverige 

 

Jag räddade livet på en annan människa 

Juni 2009 Shell Oskarshamn. Personalen på Ellge 

Cisternteknik kom ner till bensinstationen runt 

09.30 på morgonen, och var på väg att starta 

arbetet som en helt vanlig dag. Mattias reagerar 

direkt på att en hund står och skäller på andra 

sidan gatan. Mattias stannar upp och tittar bort 

mot den skällande hunden.  Intill ligger en livlös 

man på gångvägen, och två personer håller på att 

utföra hjärt- lungräddning på mannen. 

Mattias första tanke var att låta situationen passera 

utan att lägga sig i, då han ansåg att han inte 

kunde bidra med något. Efter två sekunders 

eftertanke kom han på att han faktiskt var utbildad 

och hade tillgång till hjälpmedel för en situation 

som denna. 

Mattias ropade på sin kollega Magnus att flytta på 

traktorn som stod parkerad bakom ingången till 

lastbilens lastutrymme där hjärtstartaren 

förvarades. Mattias tog snabbt ner hjärtstartaren 

från fästet och springer fram till den livlösa 

mannen. 

Personerna som redan fanns på plats blev först 

förvånade men hjälpte sedan till att börja använda 

hjärtstartaren. Jag öppnade locket på HeartSave 

och apparaten började prata och ge instruktioner. I 

Locket satt elektroderna som de skulle, och vi 

hjälptes åt att sätta dessa på mannens bröstkorg 

som jag blivit lärd. Symbolerna på elektroderna 

påminde mig om hur de skulle sitta. 

Hjärtstartaren börjar ge instruktioner och 

analyserade mannens tillstånd direkt. Nästan 

omedelbart får vi rådet att ge en elstöt. Min enda 

tanke var att ingen skulle vidröra mannen under 

stöten, så jag bad kvinnan vid den livlösa mannens 

huvud att släppa och flytta sig lite. 

Jag tryckte på den blinkande chock-knappen och 

mannen fick sig en elstöt. Den verkade otillräcklig 

men med hjälp av hjärtstartarens inbyggda display 

som visade EKG, såg jag att mannen fått tillbaka 

frekvens på hjärtat. Rösten i hjärtstartaren 

instruerade oss att fortsätta med hjärt- 

lungräddning. Jag hörde sirenerna i bakgrunden 

och efter några minuter anlände ambulans till 

platsen. 

Ambulanspersonalen kopplade bort vår 

hjärtstartare och satte dit sin egna. Vi ville inte 

störa det fortsatta arbetet utan gick nöjda tillbaka 

till vår arbetsplats, en aning upprymda av det 

inträffade – att ha varit med och räddat ett liv. 

Jag upptäckte att jag tappat nycklarna på platsen 

så jag begav mig tillbaka. Ambulanspersonalen tog 

kontakt med mig och bekräftade att mannen levde 

och kunde till och med prata. De lämnade sedan 

platsen för att åka till sjukhus för observation och 

eventuell vård. 

 

Feedback 

Efter en timme kom ambulanspersonalen tillbaka 

för att tacka och meddela att mannen efter 

omständigheterna mådde bra. Vi fick också veta att 

tack vare Mattias snabba beslut att använda 

hjärtstartaren gjorde att mannen överlevde. 

Ambulansföraren sa att han arbetat med detta i 13 

år och har aldrig varit med om att vi kunnat rädda 

någon efter så lång tid. Utan er och hjärtstartaren 

hade mannens chanser varit minimala. Du ska ha 

ett stort tack. 

Senare på kvällen kom mannens fru och son och 

tackade. Känslan efter denna dag är ganska 

konstig. Man har nog inte behandlat alla intryck 

efter dagens händelse. Men summan av allt är att 

jag är glad att min insats gjorde nytta och att 

mannen överlevde 

 

Mattias 
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