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Tisdag 25 november

Försök till inbrott
Försök till inbrott på Frendo 
i Grönnäs. Larmet går och 
butiksinnehavaren är på 
plats bara några minuter 
senare. Ett fönster är kros-
sat, men inget verkar ha 
tillgripits.

Försök till mordbrand på 
Mor Annas förskola i Alafors. 
Personalen upptäcker att 
någon har försökt sätta eld 
på en av förskolans mar-
kiser.

Onsdag 26 november

Inbrott
Grov stöld genom inbrott i 
en bostad i Alafors. Diverse 
gods tillgrips, bland annat 
en laptop, iPad och system-
kamera.

Fredag 28 november

Grov olovlig körning
En kvinna född 1963 och 
hemmahörande i Landvetter 
stoppas av polis i Nödinge 
och är misstänkt för grov 
olovlig körning.

Villainbrott i Bohus. Köks-
fönstret krossas med hjälp 
av en sten. Diverse gods 
tillgrips.

Söndag 30 november

Två gripna
Polisen griper två personer 
i Bohus i samband med ett 
pågående källarinbrott. En 
av männen gör sig också 
skyldig till brott mot kniv-
lagen.

ALE. Ett avtal har 
träffats mellan Bohus 
Räddningstjänstförbund 
och Kungälvs sjukhus.

Räddningstjänsten 
bistår Ambulanssjuk-
vården med medicinsk 
hjälp vid misstänkt 
hjärtstopp utanför 
sjukhus.

– Det handlar om att 
maximera nyttan för 
våra medborgare, säger 
Anders Finn på BORF.

Dan Lennvik är brandman 
och tillika projektledare för 
SAMS – Saving More lifes 
in Sweden. Det övergripan-
de syftet med hela projektet 
är att öka överlevnaden vid 
hjärtstopp utanför sjuk-
hus. Detta beräknas kunna 
uppnås med hjälp av im-
plementering av så kallade 
dubbellarm vid misstänkta 
hjärtstopp. Med dubbel-
larm avses att ambulans och 
annan blåljusorganisation 
larmas ut samtidigt vid miss-

tänkta hjärtstopp.
– I vissa län finns samar-

bete med polisen. Allting 
handlar om att få ut rädd-
ningspersonal så fort som 
möjligt till den nödställde, 
säger ambulanschef Tommy 
Claesson.

I Kungälv och Ale är det 
räddningstjänsten som ryck-
er ut vid larm om hjärtstopp. 
Det har skett vid ett tiotal 
tillfällen sedan samarbetet 
drog igång i somras.

– Man ska således inte bli 
förvånad om det är brand-

– Bistår
Ambulans-
sjukvården

Räddningstjänsten rycker ut på hjärtstopp

Åsa Högstedt, Eva Grimbrandt och Lars Carlsson från Ambulanssjukvården tillsammans med Dan Lennvik, Bohus Räddningstjänst-
förbund. Ett nytt samarbete innebär att ambulans och räddningstjänst larmas ut samtidigt vid misstänkta hjärtstopp som sker utan-
för sjukhus i Ale och Kungälvs kommuner.

TEXT & BILD
JONAS ANDERSSON
jonas@alekuriren.se

män först på plats. All per-
sonal på de fem stationerna, 
Kungälv, Kode, Marstrand, 
Surte och Nol, har genom-
gått utbildning, förklarar 
Dan Lennvik.

Avtalet innebär att rädd-
ningstjänsten bistår ambu-
lanssjukvården med medi-
cinsk hjälp i form av D-HLR 
(defibrillering och hjärt- och 
lungräddning) vid misstänkt 
hjärtstopp.

– Vårt huvuduppdrag är 
fortfarande räddningstjänst, 
vi gör detta i mån av tid. Det 
är alltid två personer ur styr-
kan som åker. Vi är behjälp-
liga på plats så länge ambu-
lansen anser att det behövs, 
säger Lennvik.

Den sannolikt vanligas-
te orsaken till ett plötsligt 
och oväntat hjärtstopp är 
kammarflimmer. Vid kam-
marflimmer är tiden från in-
träffat hjärtstopp till defibril-
lering helt avgörande för 
sannolikheten att patienten 
skall överleva.

– Vi har 14 000 uppdrag 

på sex ambulanser mot rädd-
ningstjänstens 800-900 upp-
drag på fem stationer. Det är 
klart att det finns stora vin-
ster att hämta i samarbetet, 
säger Tommy Claesson.

Hur har responsen varit 
hos berörd personal inom 
Bohus Räddningstjänst-
förbund?

– Det har mottagits väl-
digt positivt av hela kollegiet. 
Projektet innebär en kompe-
tenshöjning för oss brand-
män. Jag ser det som en stor 
fördel med ett ökat samar-
bete blåljusyrkena emellan, 
avslutar Dan Lennvik.

Det har mot-
tagits väldigt 
positivt av 
hela kollegiet. 

Projektet innebär en 
kompetenshöjning för 
oss brandmän. Jag ser 
det som en stor fördel 
med ett ökat samarbete 
blåljusyrkena emellan.
DAN LENNVIK

Flera fastighetsägare i Ale har problem med bökande vild-
svin. Så här ser det ut hemma hos Per-Arne Lidarp i Lid, 
Skepplanda, efter vildsvinens framfart.

Bökande
vildsvin i Lid

Högtid att sälja.
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Koll på läget

Boka din värdering hos oss i Ale innan  
31/12 2014 så bjuder vi på en brandsläckare.

ALE SVENSKFAST.SE/ALE

LÄSVÄRDE! 20% RABATT

www.fotoklok.se

Dina egna bilder i en 
professionell fotobok

PÅ ALLA PRODUKTER!
20% RABATT

fotoklok.se i samarbete med

ger dig

Ange koden: “alekuriren”
när du betalar.

Din bok skickas inom 4 arbetsdagar!
Snabbast i Sverige!?

Skapa enkelt din egen fotobok med dina
egna bilder och  texter. Resultatet blir 
precis som en riktig bok som du köper  
i bokhandeln. En fotobok kan handla om
vad som helst.  Möhippan, bröllopet, sven-
sexan, födelsedagen, babyns första år, resor,
din hobby, favoritdrinkar m.m.

Ladda ner GRATIS designprogram 
på fotoklok.se eller skapa direkt online!

Exklusiv
hårdinbunden 

fotobok 
fr. 207:-20 sid, inkl. 20% rabatt

GÖR DIN EGEN 
FOTOBOK!  


