
   

SIS är en ideell organisation som projektleder experter från olika branscher som vill utveckla standarder tillsammans inom sin bransch. Vi säljer 
också standarder, utbildningar och rådgivning. SIS är en del av det europeiska och globala nätverk som utarbetar internationella standarder. 
Standarder främjar handel över gränser och bidrar till att processer och produkter blir säkrare. SIS är en fristående ideell förening med medlemmar 
från både privat och offentlig sektor.

SIS, Swedish Standards Institute Telefon: 08-555 523 10, E-post: utbildning@sis.se    

Idag placeras hjärtstartare (defibrillatorer) i offentliga 
miljöer som t.ex. på flygplatser, lokaltrafik, shopping-
centrum, idrottsanläggningar, större evenemang och 
många arbetsplatser.

Målet har varit att utveckla en standard som 
kvalitetssäkrar användandet av och informationen om 
hjärtstartare så att fler liv kan räddas.

Standarden innehåller bl a:
• definition på hjärtsäker zon
• krav för handhavande, utbildning, service och   
 underhåll
• krav på tillgänglighet, ansvar och registrering
• verktyg för branschen 

Standarden kan dessutom användas som upphandlings-
underlag.

Standarden (SS 280000) finns på SIS hemsida www.sis.se 
för gratis nedladdning.

För vem är standarden:
• Utbildare, leverantörer och upphandlare
• Stora som små företag samt organisationer och  
 föreningar 
• Kommuner och landsting 

Det vill säga alla som vill ge medarbetare, besökare och 
kunder en hjärtsäker zon.

Bakgrund:
Med en växande efterfrågan att hjärtsäkra arbetsplatser, 
föreningar och andra offentliga miljöer finns ett stort 
behov av gemensamma riktlinjer och rekommendationer 
vid inköp och innehav av hjärtstartare samt genomförande 
av utbildning. Behovet av gemensamma riktlinjer gäller 

både för den som marknadsför produkterna och för den 
som innehar hjärtstartare.

Följande organisationer har deltagit i framtagandet av 

SS 280000:

• Cardio Life AB 
• Dahl Medical AB 
• Hjärt-Lungfonden 
• HLR Konsulten Sverige AB 
• Laerdal Medical AB 
• Mediq Sverige AB 
• Physio-Control 
• Svenska HLR rådet 
• Svenska Livräddningssällskapet, SLS 
• Vårdförbundet
• Zoll International Holding BV

 

En ny standard för hjärtsäker zon
Hjärtsäker zon – Användning av hjärtstartare i offentliga och andra 
miljöer utanför sjukvården – Generella krav och rekommendationer, SS 280000


