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ÄLVÄNGEN. Plötsligt 
hjärtstopp är idag den 
vanligaste dödsorsaken 
i Sverige.

För att inte stå 
handfallna om olyckan 
skulle vara framme har 
Streaplers investerat 
i en defibrillator – en 
hjärtstartare som kan 
rädda liv.

– Vi hoppas att den 
aldrig ska behöva 
komma till användning, 
men nu kan vi åtmins-
tone ingripa om något 
skulle hända, säger 
Kenny Samuelsson till 
Alekuriren.

Kenny Samuelsson började 
i dansbandsbranschen 1984. 
Under årens lopp har han vid 
inte mindre än fem tillfällen 
sett hur någon ur publiken 
ramlat ihop på dansgolvet, 
orsakat av plötsligt hjärt-
stopp.

– Jag har förbannat mig 
själv då jag inte har kunnat 
ingripa. Istället har man fått 
förlita sig till att någon annan 
i lokalen har haft kunskap om 
vad som behöver göras, säger 
Kenny Samuelsson och fort-

sätter:
– När vår gitarrist Henrik 

Uhlin berättade att han hade 
en kontakt inom Hjärt-Lung-
fonden väcktes nyfikenheten i 
bandet. Vi bestämde oss för 
att införskaffa en defibrillator 
och i samband med det gå en 
användarkurs.

Sagt och gjort. Under en 
förmiddag fick Streaplers 
bandmedlemmar och chauf-
fören, Alf Nordström, en 
grundläggande utbildning i 

hjärtstopp och vilken hjälp 
som går att ge den drabbade.

– Vi rör oss ute bland så 
oerhört mycket folk och 
därför känns det nu tryggt 
att veta vad som ska göras 
om någon skulle drabbas av 
plötsligt hjärtstopp. Defibril-
latorn finns med oss i bussen 
och sedan har vi den placerad 
uppe på scenen när vi spelar, 
förklarar Kenny.

Defibrillator är en investe-
ring på cirka 20 000 kronor, 

men Streaplers tvekade aldrig 
på att införskaffa apparaten.

– Det är inte pengarna det 
handlar om. Kan vi rädda ett 
liv, så är det värt vartenda öre, 
betonar Kenny.

– Utbildningen fick mig att 
inse hur värdefulla de första 
minuterna är, innan det att 
kvalificerad ambulansperso-
nal kan ta hand om patienten. 
Inom tre minuter bör hjärt-
startaren vara igång, sedan 
minskar möjligheterna till 
överlevnad drastiskt. Således 
finns ingen tid att förlora och 
alla i bandet måste veta sin 
roll och vad som ska göras om 
någon råkar illa ut.

Hjärtstopp betyder i själva 
verket inte att hjärtat har 
stannat, det befinner sig i ett 
elektriskt kaos och pumpar 
inte längre som det ska – hjär-
tat fibrillerar. För att få hjär-
tat att slå normalt igen måste 
man tillföra en elektrisk stöt 
med en defibrillator. Hjärtat 
”startar om” och återfår sin 
funktion.

– Hjärtstartaren är oer-
hört enkel att använda. Den 
ger hela tiden instruktioner 
till hjälparna och det går inte 
att göra fel. Det är apparaten 
som analyserar den drabbades 
hjärtrytm och rekommende-
rar om elstöt ska ges eller inte. 
Hjärtstartaren är intelligent 
och du kan inte skjuta ström 

i någon som inte behöver det, 
säger Kenny Samuelsson.

Streaplers är först i sitt slag 
med att ha inneha en defibril-
lator, men man hoppas att 
fler orkestrar ska följa efter i 
samma hjulspår.

– Det är en jättebra grej 
som faktiskt kan rädda liv, 
poängterar Kenny.

Förutom införskaffan-
det av en hjärtstartare, vad 
händer med Streaplers rent 
musikaliskt?

– Det är full fart mest hela 
tiden. Vid sidan av våra spel-

ningar befinner vi oss i stu-
dion och förbereder en ny 
platta som eventuellt ligger 
klar till våren.

Har ni några inbokade 
spelningar i närområdet?

– På nyårsdagen kommer 
vi att spela på Spekeröd för 
allra sista gången. Det blir en 
nostalgitripp som förhopp-
ningsvis lockar många besö-
kare, avslutar Kenny Samu-
elsson.

Streaplers redo att agera livräddare
– Hjärtstartaren finns med överallt

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Dansbandet Streaplers beslutade sig nyligen för att införskaffa en defibrillator, en apparat 
som används när någon människa drabbas av plötsligt hjärtstopp. Bandmedlemmarna har 
också gått en kurs i hjärt- lungräddning och hur defibrillatorn fungerar.       Foto: Tommy Holl

Inte längre handfallna. Skulle olyckan vara framme och 
någon ur publiken drabbas av plötsligt hjärtstopp vet grab-
barna i Streaplers vad som ska göras.         Foto: Tommy Holl

Hjärtstopp är idag den vanligaste dödsorsaken i Sverige. 
Varje år dör cirka 12 000 människor av hjärtstopp utanför 
sjukvården. Med en tillgänglig hjärtstartare på offentliga an-
läggningar kommer överlevnaden att öka enormt. Streaplers 
hoppas vara föregångare inom dansbandsbranschen.

Foto: Tommy Holl

0303-444 000
Först med det senaste?
Nyhetsbrev på www.mittiale.se
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Julspel
Starrkärrs kyrka
Söndag 19 dec. kl. 16.00

Kom och upplev julevangeliet med alla 
sinnen!
Sångare och agerande
i alla åldrar medverkar.
Efteråt serveras 
glögg och peppar-
kakor. 

Grötfest 
Starrkärrs församlingshem
Torsdagen den 16 december 

klockan 10.00-12.00
Förmiddagscafé
med risgrynsgröt,
jul- och adventsmusik.

Lussetåg från 
Starrkärrs förskola...

Julkonsert
Starrkärrs kyrka

Torsdag 16 dec. kl.19.00
Ale Kulturskolas julkonsert 

Julbord
Du är välkommen att 

fi ra julafton 
tillsammans med oss i 

Starrkärrs församlingshem kl 12.00
Julfi randet avslutas med julbön i 

Starrkärrs kyrka kl. 16.00

Anmälan senast 17 december
0303-444 000, mån-fre kl. 9.00-12.00 
Du kan även anmäla dig via e-post:

starrkarr.pastorat@svenskakyrkan.se

Har du några allergier eller problem med 
transport till och från julbordet 
berätta det när du anmäler dig.

Kostnad: 40 kronor

Hjärtats LovsångHjärtats Lovsång  
- Strålande Jul- Strålande Jul

Älvängens kyrka den 14 dec 19.00 Älvängens kyrka den 14 dec 19.00 
Fika efteråt!Fika efteråt!

Lisa Gillsjö - sång och tvärflöjt – Marcus Larsson - piano och sångLisa Gillsjö - sång och tvärflöjt – Marcus Larsson - piano och sång
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