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vid Taxi Stockholm fått utbildning i 
hjärtlungräddning. Ett 30-tal hjärt-
startare finns sedan april 2007 i Taxi 
Stockholms bilar, något man var först 
i världen med, men ännu har ingen 
insats gjorts, något man hoppas kunna 
ändra på nu.

– Det som är nytt med RUMBA är 
att taxichaufförerna får ett personligt 
larm baserat på deras position när SOS 
Alarm får indikation på ett hjärtstil-
lestånd, säger Jeanette Lindström, 
projektledare på Taxi Stockholm.

De utbildade livräddare som ingår 
i projektet har en separat mobiltelefon 

med Telia-abonnemang som enbart 
används för detta syfte. 

Taxi Stockholm äger defibril-
latorerna och har till dags dato satsat 
ungefär en halv miljon i projektet. Idag 
har man egna utbildade instruktörer i 
hjärtlungräddning som jobbar ideellt 
för att behålla kompetensen inom 
organisationen. 

Det är givetvis frivilligt att vara 
med i projektet. Jeanette nämner att 
man bland sina 4 500 förare har en 
enorm kompetens. 

Bland de chaufförer som är med i 
projektet finns personer som är sjuk-

vårdsutbildade i sina hemländer, före 
detta sjukvårdare och brandmän. De 
har själva kontaktat projektet och bett 
att få vara med.

– Vi har sett att det har utvecklat 
våra förare. De är ofta först på plats 
vid olyckor och gör ofta körningar till 
sjukhus, avslutar Jeanette Lindström.

Unikt samarbete mellan SOS-alarm, taxi och väktare: 

Joakim Svendsen, är en av de taxichaufförer som har en självinstruerande och talande defibrillator i sin bil. Via en separat mobiltelefon kan han få larm från SOS-alarm  vid ett misstänkt hjärtstillestånd. 
Enligt Jeanette Lindström, projketledare på Taxi Stockholm, har bolaget lagt ned cirka 500 000 kr på utrustning, men de största insatserna är ändå ideellt arbete. Foto: Taxi Stockholm

Vid ett misstänkt hjärtstopp kommer den livräddare som är inom en radie av 750 meter att identifieras och få ett 
röstsamtal samt ett SMS med adressangivelse. Foto: A.C.F - Stockholm

Anders Edström Frejman

FAKTA / Hjärtstillestånd

Hjärt- och kärlsjukdomar är 
den vanligaste dödsorsaken i 
Sverige och varje år dör 15 000 
personer i hjärtsjukdomar, två 
tredjedelar av dödsfallen inträf-
far utanför sjukhuset.

Bara i Stockholm drabbas 
cirka 600-700 Stockholmare av 
hjärtstillestånd utanför sjukhus. 
Överlevanden för denna grupp 
är låg, cirka 7-8 procent. 

Den viktigaste orsaken 
till denna låga överlevnad är 
långa insatstider, från det att 
ambulans eller brandkår (rädd-
ningstjänst) larmas, till man kan 
starta hjärtlungräddning.

Sedan slutet av april 2009 har Hjärt-
stoppgruppen vid Södersjukhuset 
ett samarbete med Taxi Stock-
holm, Securitas och SOS alarm om 
ett nytt koncept med SMS-larm för 
att minska den kritiska insatstiden 
vid hjärtstopp.

Cirka 180 taxiförare och säkerhetsvak-
ter i Stockholms innerstad, utbildade i 
hjärt- och lungräddning, har utrustats 
med en mobiltelefon kopplad till SOS 
alarm. 

Detta sker inom ramen för den så 
kallade RUMBA-studien (Response 

to Urgent Mobile message for Bystan-
der Activation).

Vid ett misstänkt hjärtstopp kom-
mer den livräddare som är inom en 
radie av 750 meter att identifieras och 
få ett röstsamtal samt ett SMS med 
adressangivelse. Detta system 
har utvecklats av Lekab AB.

– Mottagaren av lar-
met kan snabbt bege sig till 
olycksplatsen och starta liv-
räddande behandling. Taxi-
bilarna, som ingår i försöket, 
har också utrustats med en 
defibrillator, en automatisk 

så kallad hjärtstartare, säger Mårten 
Rosenqvist, överläkare vid Kardiolo-
giska Kliniken, Södersjukhuset och en 
av initiativtagarna till projektet.

RUMBA-studien är en del i Söder-
sjukhusets SALSA-projekt 

(Saving lives in Stockholm 
area) som pågått i ett 

antal år. 
Här har bland 
annat cirka 150 

taxichauf-
förer 

SMS-larm ska rädda liv vid misstänkt hjärtstopp


