Validera en befintlig hjärtstartare
1. Klicka på länken i mailet ”Validering av hjärtstartare” som skickads ut av oss under vecka
9 och 10 (http://www.hjartstartarregistret.se/LoginVerifiering/Bekraefta/....)

2. Fyll i ett lösenord till din användare. Klicka sedan på ”Ändra lösenord och bekräfta
användaren”. Ditt användarnamn blir din e-postadress.

3. Börja med att välja den kategori som stämmer bäst överens med lokalen där hjärtstartaren
är placerad

4. Påbörja positioneringen av hjärtstartaren genom att fylla i den adress som hjärtstartaren
finns på. När du börjar skriva kommer systemet ge dig förslag på adresser, klicka på din
adress i listan för att gå vidare. Om din adress inte kommer fram i listan, klicka på
knappen ”Det finns ingen adress i närheten, låt mig leta upp platsen själv. OBS! Ibland är
hjärtstartaren redan utplacerad på kartan. Om denna position stämmer kan du hoppa över stegen 4-6.
Klicka annars på ”Flytta hjärtstartaren” längst uppe till vänster i kartan och följ stegen.

5. Titta nu på kartan vart det hus som hjärtstartaren finns i är. Placera din hjärtstartare på
huset genom att klicka på det. Tryck sedan på ”Nästa”.

6. Nu är din hjärtstartare positionerad. Om du vill ändra positionen finns knappen ”Flytta
hjärtstartaren” uppe till vänster i kartan.
7. Fyll i uppgifterna under ”Position av hjärtstartare”. Adressen och eventuellt orten har
hämtats från din positionering. Om de inte stämmer kan du ändra i textfälten. Fyll i
postnummer utan mellanslag och våningsplan med siffror. Fyll även i vart hjärtstartaren
befinner sig vid ”Placering”. Om du vill att hjärtstartaren ska synas på våra kartor, klicka i
”Hjärtstartaren ska vara synlig för allmänheten”.
Kontaktperson i akutläge är valfritt att fylla i. Tanken med denna kontaktperson är att
larmcentralen kan kontakta denna person vid ett misstänkt hjärtstopp i närheten.
Övrig info är också valfri och denna information syns på kartan på hjartstartarregistret.se.

8. Klicka på knappen ”+Lägg till tid”

9. Välj i rullistorna som kommer fram ovanför knappen ”+Lägg till tid” de tider som
stämmer bäst överens med när hjärtstartaren finns tillgänglig.

10. Klicka på ”Uppgifterna stämmer”. Om hjärtstartaren har tagits bort klickar du på
”Hjärtstartaren har tagits bort”.

11. Din hjärtstartare är nu validerad och kommer efter kontroll av administratör på
hjärtstartarregistret att publiceras på kartan/göras tillgänglig för larmcentralen.

