
 

 

 

Digitalt förvaringsskåp ger 

hjärtstartare ökad säkerhet 

   
 
 
 
 
 
 
 

En hjärtstartare kan vara skillnaden mellan liv och död. 
Om den inte fungerar blir effekterna ofta katastrofala. 
Nu lanserar Via Protect, medicinteknikföretag från skånska Lomma, det digitalt baserade och 
Hollandstillverkade förvaringsskåpet Rotaid 24/7 som via satellit automatiskt övervakar hjärtstartarens 
funktion och position. 
Först ut i Sverige och enligt leverantören först ut i världen att installera Rotaid 24/7 är 
bostadsrättsföreningen Vallaviken på Sjövallavägen i Växjö. 
–Det här är ett unikt förvaringsskåp som oavsett modell på hjärtstartare och tid på dygnet ger utsedda 
kontaktpersoner information om när skåpet öppnas eller om hjärtstartaren slutar att fungera. Detta gör 
att kunden får full kontroll och information om funktion och tillgänglighet inom loppet av några 
sekunder. Exempelvis om när man ska byta batterier och elektroder i rätt tid, säger Katarina Norberg 
Lindahl, HLR-instruktör Ingelstad som levererat hjärtstartaren och skåpet. 
Under sina 20 år som HLR-instruktör har Katarina Norberg Lindahl installerat 111 hjärtstartare 
–Men av dem är endast 19 placerade utomhus. Jag hoppas att flera gör som Vallaviken och sätter 
hjärtstartaren på en fasad. Där blir den mer tillgänglig och gör därmed större nytta, säger Katarina. 
Hon hoppas att det nya automatiserade övervakningsskåpet ska bidra till att öka antalet hjärtstartare 
som är kopplade till det nationella registret för hjärtstartare. 
–Allt flera upptäcker att en hjärtstartare ger ökad trygghet, oavsett om den är placerad i ett allmänt 
utrymme eller hos en bostadsrättsförening. Brf Vallaviken har gjort ett mycket bra val och att vara först 
ut i Sverige med att satsa på Rotaid 24/7 visar ju också att föreningen vill ge sina medlemmar en trygg 
tillvaro, säger Katarina Norberg Lindahl. 
  
Bildtext: 
Katarina Norberg Lindahl, HLR-Instruktören Ingelstad, till vänster, och Rositha Randver, ordförande i 
Brf Vallaviken, ser till att förvaringsskåpet Rotaid kommer på plats.  
  
För ytterligare information: Katarina N. Lindahl 070-22 45 973 
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