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Kommunen måste värna om sina kommuninvånare
Hjärt- och kärlsjukdomar är den absolut största folksjukdomen i vårt land och akut hjärtinfarkt är den
vanligaste dödsorsaken bland hjärt- och kärlsjuka. Cirka 28 000 personer drabbades av hjärtinfarkt i
Sverige 2013 och ungefär 7 700 människor dog av sin infarkt. Forskning och vård inom hjärtinfarkt har
varit väldigt framgångsrik de senaste 30 åren då antalet hjärtinfarkter har minskat och dödligheten har
halverats. Trots dessa framsteg är fortfarande hjärtinfarkt en av våra stora folksjukdomar och
hjärtsjukdom den vanligaste orsaken till för tidig död.
Föreningar har skickat in bidragsansökningar till kommunen för att säkerställa att det finns hjärtstartare i
lokaler de förhyr, för att värna deltagarnas säkerhet. De har fått avslag utan någon motivation. Kommunen
ska enligt Karlskrona kommuns folkhälsoplan(2) värna om folkhälsan. Vi måste vara en kommun där man
kan åldras med värdighet och där man som äldre kan känna sig trygg. De av våra kommuninvånare som
uppnått pensionsåldern måste få det stöd vi kan ge dem för att ha ett rikt, aktivt och friskt liv. Vi talar om
personer som byggt upp vår kommun, vårt land och som förtjänar det bästa. Alla borde ha rätt till en så
trygg fritid som möjligt och kommunen uppmuntrar ju alla att motionera, träna och röra sig i olika former.
Då är det också på sin plats att alla skall kunna känna sig säker om olyckan skulle vara framme. Bilbältet är
jämställa med en hjärtstartare, helt verkningslös 99% av gångerna du har knäppt på den men den sista
procenten, när olyckan är framme, är den ovärderlig.
“Hjärtinfarkt är fortfarande den vanligaste dödsorsaken efter 35 års ålder”
Sverigedemokraterna yrkar kommunfullmäktige att besluta
att

berörd nämn ges i uppdrag att inventera kommunens friskvårdsanläggningar där det
förekommer verksamhet, till exempel dansföreningslokaler, gym och folketshus föreningar
osv samt lista alla hjärtstartare och redovisa dessa till kultur- och fritidsnämnden, och

att

uppmuntra föreningar att söka bidrag för hjärtstartare i lokaler där de har sin verksamhet
och tillse att samtliga lokaler enligt attsats ett utrustas med hjärtstartare, samt

att

tillse att minst en person i varje förening som har verksamhet för äldre är utbildade i HLR.
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https://www.hjart-lungfonden.se/Documents/Skrifter/Skrift-hjartinfarkt-2013.pdf
(2) http://www.karlskrona.se/sv/Om-kommunen/Sa-arbetar-vi-med/Folkhalsa/

