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LILLA EDET. Centerpar-
tiet i Lilla Edet har fått 
en ny gruppledare.

Ove Parkås har 
lämnat över klubban till 
Jörgen Andersson.

– Det blir mer prak-
tiskt så, förklarar 
Jörgen ordförandeskif-
tet.

Vid senaste kommunfullmäk-
tige blev det formellt klart att 
Jörgen Andersson tar över 
som gruppledare för Center-
partiet.

– Vi kom fram till att det 
var den bästa och mest prak-
tiska lösningen eftersom jag 
sitter med i kommunstyrel-
sen och kommunstyrelsens 
arbetsutskott. Av den anled-
ningen får jag mycket samlad 
information och det blir mer 
lättarbetat, säger Jörgen An-
dersson som direkt avfärdar 
att det skulle finnas någon 
intern politisk maktkamp 
bakom förändringen.

– Nej, så är inte fallet.

Kunde ni inte tänkt på 
det här tidigare?

– Det kan man fråga sig. 
Ove Parkås var högre upp på 
fullmäktigelistan och vi ville 
pröva honom i ordförande-
rollen. Nu gör vi ett skifte, 
det är inte särskilt dramatiskt, 
säger Jörgen Andersson.

Vad är din viktigaste roll 
som gruppledare anser du?

– Att vara en sammanhål-
lande länk, att Centerpartiet 
framstår som en enad rörel-
se. Att vi presenterar en vision 
som alla står bakom.

Vilken är den enskilt vik-
tigaste kommunala frågan?

– Det beror på hur man 
ser det. En bit i det hela är 
att hela Lilla Edets kommun 
ska fungera, oavsett om man 
väljer att bo i Hjärtum eller i 
centrala Lilla Edet. Sedan har 
vi skolan som naturligtvis är 
jätteviktig. Vi ska ha en skola 
som är bra för alla.

Hur firar du din semes-
ter?

– I lugn och ro under fyra 

veckor. Vid lämpligt väder tar 
jag och min fru motorcykeln 
och glider iväg söder ut, tro-
ligtvis till Halland eller till 
Skåne. Jag är nybliven mc-
ägare vilket känns väldigt 
roligt.

JONAS ANDERSSON

Jörgen ny gruppledare för C

Jörgen Andersson är ny 
gruppledare för Centerpar-
tiet i Lilla Edet.

LILLA EDET. Ett nytt 
kapitel skrivs i rädd-
ningstjänstens historia.

Numera finns IVPA 
på stationen i Lilla 
Edet.

– Vi kan på kort tid 
rycka ut vid sjukvårds-
larm där SOS alarm 
gjort bedömningen 
att den sjuke snabbt 
behöver hjälp, så kall-
lade prio 1-larm. Det 
innebär en förkortning 
av insatstider som kan 
rädda liv, säger Paul 
Johansson, verksam-
hetschef på räddnings-
tjänsten i Lilla Edet.

IVPA står för I Väntan På 
Ambulans. Det blir allt mer 
vanligt förekommande på 
landets räddningsstationer 
och nu har Lilla Edet anslu-
tit sig till denna skara.

– Det har varit på gång i 
flera år och därför känns det 
extra skönt att vi har landat 
med det här projektet. Det är 

mycket positivt för invånarna 
i vår kommun, säger Carlos 
Da Silva (S) ordförande i 
Miljö- och byggnämnden.

Årligen drabbas cirka 10 
000 svenskar av plötsligt 
hjärtstopp, men idag över-
lever bara cirka 500 av dem. 
Studier har visat att samver-
kan mellan räddningstjänst 
och ambulans kan fördubb-
la överlevnaden för den som 
drabbats av plötsligt hjärt-
stopp.

– Insatstiden är direkt av-
görande. Risken att dö ökar 
med tio procent för varje 
minut som går, berättar in-
satsledare Göran Anders-
son.

Samtliga brandmän på sta-
tionen har genomgått utbild-
ning av ambulanspersonal. 
Det är nämligen befintlig ut-
ryckningsstyrka som ska klara 
av den ökade arbetsbördan.

– Utbildningen har bland 
annat omfattat syrgas och 
hur hjärtstartaren ska hante-
ras. Vidare har vi gått igenom 
arbetsflödet vid en olycka, så 

att varje enskild brandman 
gör rätt prioritering, förkla-
rar Göran Andersson.

En insatsbil har prepare-
rats med utrustning och är 
sedan ett par veckor redo att 
ge sig ut på de prio 1-larm 
som kommer till stationen.

– Vi har cirka 250-300 
brandlarm under ett år. Vi 
förväntas få cirka 20 IVPA-
larm på ett år. Mediantiden 
som det tar för ambulansen 
att komma till en olycksplats i 
vår kommun ligger på 24 mi-
nuter. Således kommer vi att 
utgöra en ovärderlig resurs 
eftersom vi är på plats fortare 
än så, säger Paul Johansson.

– De som ringer 112 i sam-
band med ett hjärtstopp eller 
något annat prio 1-larm för-
väntar sig förmodligen inte 
att det ska komma en brand-
bil först till platsen. En del 
kan därför tro att det är fel-
larmat. Vår personal kommer 
att bära speciella kläder då det 

handlar om IVPA-uppdrag, 
betonar Göran Andersson.

Sist men inte minst upp-
manar räddningstjänsten all-
mänheten att gå utbildning 
för hjärt- och lungräddning i 
så stor utsträckning som möj-
ligt.

– Kan man komma igång 
med HLR direkt på en person 
som drabbats av hjärtstopp 
och samtidigt larma SOS 
alarm så är det optimalt. Åter-
igen vill jag framhålla tiden 
som en avgörande faktor, av-
slutar Göran Andersson.

Livräddare i väntan på ambulans
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Jonas Andersson
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Brandmännen Stefan Haldin och Fredrik Löfqvist demonstrerar hur arbetet vid ett så kallat 
IVPA-uppdrag kan gå till.

Insatsledare Göran Anders-
son visar hur räddnings-
tjänstens defibrillator ser ut.

Paul Johansson, verksam-
hetschef på räddningstjäns-
ten i Lilla Edet.
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