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Beskrivning
Författare: Peter Singer.
Den framstående filosofen Peter Singer utforskar i denna bok den växande klyftan mellan rika
och fattiga och frågar sig: Är det vår skyldighet att utrota fattigdomen? Hur mycket ska man
ge? Har välgörenhet som enda mål att motverka fattigdom?
Tekniska framsteg och kommunikationsmöjligheter håller oss informerade om var det råder
fattigdom. Förbättrade transporter gör det möjligt att hjälpa fattiga där vi tidigare inte kunde ta
oss fram. Lokala förutsättningar som naturkatastrofer och krig kommer alltid att skapa
ekonomiska problem, men svår fattigdom behöver inte längre vara normen för miljoner
människor.
I Det liv du kan rädda uppmanar och inspirerar Peter Singer varje enskild människa att ta
ansvar för välgörenhet och bistånd. I sina filosofiska resonemang testar Singer våra gränser
för hur vi reagerar och agerar och ger oss hjälpmedel för hur vi kanske skulle kunna tänka
om.
Kan vi försvara att vi konsumerar vatten på flaska när vi har rent dricksvatten i kranen?
Prioriterar vi rätt då vi köper dyra resor och trendiga kläder när våra pengar i stället skulle
kunna rädda livet på ett barn?

Annan Information
7 maj 2017 . Känner du igen symtomen på stroke som årligen drabbar människor motsvarande
hela Söderhamns eller Bollnäs befolkning? skriver Inga-Britt Larsson, Gävle.
Ny teknik kan rädda liv på vägarna. 2017-01-20 |Plötsligt har du en ambulans utanför bilrutan
och ingenstans att ta vägen. Ny teknik ska få oss att väja för utryckningsfordon och olyckor i
tid – genom direktmeddelanden i bilstereon. Att offra livet för att rädda liv – det ska ingen
behöva göra. Ändå dog tre brandmän på jobbet.
Utan möjligheten att gå i skola blir livet svårt. Barn berättar här om hur skolan inte bara lär dig
läsa och skriva - den ger dig drömmar om framtiden och kompisar att leka med. En
hjälparbetare från Rädda Barnen berättar om hur skolgång räddar barn från barnarbete,
människohandel och fattigdom. Programmet är en del av.
Tjock- och ändtarmscancer: screening kan rädda 80 liv per år. Källa: RCC Syd. 21 Sep 2017.
Foto: RCC Syd/Region Kronoberg. Rapport från Regionalt cancercentrum syd analyserar
effekterna av och förutsättningarna för screening i södra sjukvårdsregionen. Kolorektal cancer
(tjock- och ändtarmscancer) är den tredje.
4 jul 2017 . Debatt. Förra året dog 115 personer i drunkningsolyckor i Sverige, enligt statistik
från Svenska Livräddningssällskapet. Bara i Västerbotten har 58 personer drunknat under de
senaste tio åren. Varje person som drunknar är en tragedi och extra sorgligt …
15 jun 2017 . Både hemma och på resa kan din mobiltelefon rädda livet på dig eller någon
annan person i nöd. Läs våra tips!
13 feb 2017 . Fem månader har gått sedan sprutbytet öppnades på Blekingesjukhuset. Hittills
har 23 aktiva missbrukare hittat dit. – Vi hoppas att det ska ge ringar på vattnet, säger
personalen.
16 maj 2017 . Det är det holländska skönhetsföretaget Marie-Stella-Maris som kommit att
kombinera fåfänga med välgörenhet. Företaget, ursprungligen ett mineralvattenmärke,
grundades 2010 som ett svar på FN:s deklaration om att rent vatten är en mänsklig rättighet.
Sedan dess har Marie-Stella-Maris – vars produkter.
9 jun 2015 . Jordfelsbrytare är en billig livförsäkring. Rätt använd och rätt installerad kan en
jordfelsbrytare rädda liv och minska risken för elbränder. Kontrollera att den fungerar innan
du åker på semester eller när du kommer till din sommarstuga.
25 jun 2014 . Vill du rädda liv i sommar? Låt livbåtar och livbojar på offentliga badplatser
vara. På vissa ställen i Dalarna har skadegörelsen gått så långt att.
30 sep 2016 . Forskaren My Hedhammar har tagit fram ett konstgjort spindelnät som ska
reparera hud.
21 nov 2017 . Människor är ofta rädda för att lägga sig i andras liv, man vill inte störa. Men att
knacka på en grannes dörr om man tror att någon far illa där inne kan rädda liv, säger Ulrika
Bodin. De fastighetsägare som inför Huskurage ska hänga upp policyn i trapphuset. Hittills är

det bara Heimstaden som har visat.
9 mar 2017 . Jordens resurser skulle räcka till alla om vi delade rättvist. Men ändå kan 795
miljoner människor inte äta sig mätta. Under fastekampanjen 2017 lyfter Svenska kyrkans
internationella arbete en av våra allra mest grundläggande mänskliga rättigheter: rätten till mat.
Läs mer om kampanjen och hur du kan.
25 maj 2016 . I ett vitt rum hänger rosa, orange, och gula gerberor från taket. I svarta ramar
hänger porträtt av svarta män och kvinnor bland färgglada blommor och växter mot den vita
väggen. Hans namn är Brandon Stanciell men han är mer känd som
TheManWhoLovedFlowers på Instagram, där han har över 10 tusen.
Ja, brandvarnare kan rädda liv, men det är viktigt att de placeras rätt. Här ser du var de helst
ska sitta för att göra störst nytta.
25 sep 2017 . Forskare vid Gymnastik- och idrottshögskolan i Stockholm (Gih) har kommit
fram till att en tredjedel av Stockholms bilpendlare skulle kunna ta cykeln till.
20 sep 2017 . En simhall för hundar – träning som kan rädda liv. Klorlukten är påtaglig. På
väggarna hänger det färgglada flytvästar och det blåa skenet från den lilla poolen lyser upp det
vita rummet. I vattnet är det 27 grader och den engelska stafforshire bullterriern Hugo gör sig
redo för ett morgondopp. Hans ögon.
Att kunna upptäcka svåra hjärtfel innan ett barn föds kan vara avgörande för att rädda liv. Ny
svensk forskning visar att det finns stora chanser att öka överlevnaden hos barn som föds med
underutvecklad vänsterkammare.
10 jul 2016 . Häckar, buskar och träd är ett trevligt inslag i bostadsbebyggelsen men ibland kan
det bli lite för mycket av det goda. Det finns risk att buskar, träd och växter både på och
utanför din tomt breder ut sig för mycket och därmed skymmer sikten i trafiken samt försvårar
snöröjning och annat vägarbete.
10 maj 2017 . Julian var nära att förlora sin mamma till bröstcancern när han var 13. I dag är
han 18 och har uppfunnit en bh som kan rädda liv.
14 jan 2016 . Tandläkaren Anna Rahm har under fyra perioder arbetat som volontär tandläkare
på Mutomo hospital i Kenya genom Rotarys Läkarbank. Här berättar hon om tillvaron som
ensam tandläkare på en klinik med små resurser. Det händer att man ställs inför etiska
dilemman när patienter behöver behandling.
FH Sverige – Patientföreningen FH Sverige Ärftlig sjukdom som orsakar högt kolesterol.
Eftersom primärvårdens kunskap om FH ofta är relativt låg, så är de flesta FH patienterna
ovetande om sitt arv och får därmed inte nödvändig medicinsk behandling. Drygt 70 procent
av de som har FH känner inte till att de har.
Den framstående filosofen Peter Singer utforskar i denna bok den växande klyftan mellan rika
och fattiga och frågar sig: Är det vår skyldighet att utrota fattigdomen? Hur mycket ska man
ge? Har välgörenhet som enda mål att motverka fattigdom? Tekniska framsteg och
kommunikationsmöjligheter håller oss informerade om.
13 okt 2017 . Nina Wadensjö går sedan många år tillbaka omkring med ett lite sladdrigt kort i
plånboken. På kortet står det "Jag har tagit ställning".
En människas kropp kan rädda åtta andra. 2016-04-09 18:10. Organdonationer bidrar till att ge
sjuka människor ett friskt liv. Trots att svenskar är väldigt positivt inställda till att donera
organ är det få som gör det. – Våga prata om döden och organdonation. Min mammas död gav
fyra personer nytt liv, säger Mia Tillgren.
17 jul 2017 . Är din katt en frisk innekatt som väger minst fem kilo och har ett lugnt
temperament? Då kan den förmodligen ge blod och vara med och rädda sjuka och skadade
katters liv. Så här går det till. Katter som är skadade eller sjuka kan precis som människan
behöva få blod för att tillfriskna eller till och med.

Jakob Fridholm. Festen är slut – hur blir morgondagen? Det finns möjligheter att rädda liv i
framtiden. Rätt åtgärder är lösningen, och det behöver inte vara svårt, visar ny forskning.
Riktade åtgärder kan rädda liv. Publicerad11 september 2015 Text Lotta Fredholm.
Bostadsbränder. En ny kartläggning visar att.
15 maj 2009 . Jag brukar sällan ge på stan, men har just läst den nyutkomna boken »Det liv du
kan rädda« (Fri tanke, 2009) av moralfilosofen Peter Singer och halar upp en femhundring.
Har inte mindre, kan inte gärna be om växel. Har jag råd? Ja, men är ständigt orolig för att
hamna på bar backe och avstår rätt ofta.
2 dagar sedan . Nu sätter Trafikverket upp fyra nya trafiksäkerhetskameror i Gävleborg. Syftet
är inte att ta fast de som kör för fort, utan att se till att människor inte dödas eller skadas i
trafiken. Trafiksäkerhetskamerorna i landet räddar 20 liv per år.
14 nov 2017 . Genom samarbete och en ständig vilja att våldet ska upphöra kan vi med relativt
enkla medel ta viktiga steg för att skapa trygghet och rädda liv. Att leva i trygghet är en
mänsklig rättighet som skall gälla alla. En rad kommuner har redan infört eller håller på att
införa Huskurage, och Centerkvinnorna vill.
Praktik och teori kan rädda liv. Vet du hur du ska agera om det börjar brinna hemma eller på
jobbet? Om inte – se till att skaffa kunskap – det kan rädda liv. Monica Bergström
monica.bergstrom@norrkopingnews.se. 14 maj 2017 20:09. – En av räddningstjänstens
absolut viktigaste uppgifter är att förebygga bränder.
Det liv du kan rädda. agera nu och stoppa fattigdomen. av Peter Singer (E-media, E-bok,
EPUB) 2013, Svenska, För vuxna. Den framstående filosofen Peter Singer utforskar i denna
bok den växande klyftan mellan rika och fattiga och frågar sig: Är det vår skyldighet att utrota
fattigdomen? Hur mycket ska man ge?
Strokehjälmen kan rädda liv. Kan en strokehjälm i ambulansen avgöra om en stroke orsakas
av blödning eller ej, och därmed göra det möjligt att snabbt behandla rätt grupp av patienter så
att risken för allvarliga följder minskas? Det är förhoppningen med en studie som pågår i
Göteborg just nu. Christer Axelsson.
Fri tanke förl. 2009, inb med skyddsomslag, 223 sid, nyskick.
13 apr 2017 . Debatt. Under påsken kommer alla i Uppsala län att dricka i snitt en liter
påskmust. Genom att skänka bort panten kan alla ge ett bidrag för att minska fattigdomen och
klimatförändringarna.
Det liv du kan rädda: agera nu och stoppa fattigdomen (originaltitel: The Life You Can Save:
Acting Now to End World Poverty) är en bok av den australiske filosofen Peter Singer. Boken
som utkom 2009 argumenterar för att människor i den rika delen av världen bör ta ett större
ansvar för att minska fattigdomen i andra.
Pris: 176 kr. Inbunden, 2009. Finns i lager. Köp Det liv du kan rädda: agera nu och stoppa
fattigdomen av Peter Singer på Bokus.com.
Karantän kan rädda liv - Har du tänkt utöka din flock med en eller ett par nya råttor, då kan
karantän vara smart. Artikel.
Forskning - dubbdäck på cykeln kan rädda liv. to, nov 16, 2017 07:10 CET. Allt fler cyklar till
jobbet vilket är positivt för miljö och hälsa och storstäderna har siktet inställt på att få fler att ta
cykeln året om. Men det finns en baksida – sedan 2008 är cyklister den största gruppen svårt
skadade trafikanter och de flesta är.
Värktablett som kan rädda liv. – Att göra genetiska analyser är kostsamt. Men om
behandlingen visar sig fungera har du det billigaste läkemedel du kan tänka dig för att rädda
liv. Anna Martling Det säger Anna Martling, forskningsledare för en studie som undersöker
om acetylsalicylsyra kan bota cancer. Anna Martling.
13 jun 2017 . Drönare utrustade med hjärtstartare kan rädda liv. Det visar en världsunik studie

från Karolinska Institutet som publiceras idag. – Det är dramatiska skillnader, säger Andreas
Claesson, forskare.
9 okt 2017 . Att ta ställning för donation av organ och vävnader kan rädda någons liv, säger
Monika Långström, lokalt donationsansvarig sjuksköterska på Norrlands universitetssjukhus. I
fjol blev 185 svenskar organdonatorer efter sin död, vilket ledde till många livsviktiga
transplantationer. 1 juli 2017 fanns ett behov av.
30 sep 2016 . Affischen i A3 uppmanar till att ta ställning till organ- och vävnadsdonation. Den
kan sättas upp i väntrum på vårdcentraler och användas av dem som arbetar med
donationsfrågor i vården under donationsveckan.
Nu finns det ännu större anledning att värna om den biologiska – och giftiga – mångfalden i
naturen, för djurens gifter innehåller oanade möjligheter för utveckling av nya och
revolutionerande läkemedel Mer än 100000 djur har utvecklat förmågan att producera gift.
Hittills har man testat färre än 1000 gifter men det kan.
Om en jägare eller jakthund skadas är man ofta långt ifrån sjukvård och veterinär. Det är då du
eller dina jaktkamrater kan rädda liv – om ni har rätt kunskap och utrustning. – Det är därför
som Svenska Jägareförbundet och Svenska Kennelklubben dragit igång projektet Vård i det
vilda. Vi vill att många ska gå denna.
1 dag sedan . Spelvärlden är global. Och det går att förändra attityder och beteenden genom
digitala spel, menar spelforskare vid Skövde högskola. Ett exempel är det indiska spelet
Missing – som handlar om människohandel.
9 överlevnadsknep som faktiskt kan rädda livet på dig. Ingen vill ens tänka sig själv i en liveller dödsituation, och förhoppningsvis kommer du aldrig vara med om en heller. Dessa trick
skulle kunna rädda livet på dig i en hotfull situation…
14 feb 2017 . Rätt däck kan rädda liv! – Om du ska bromsa, kan däcken vara skillnaden
mellan liv och död, säger Martin Berglund på GT Däckservice AB. – Enda kontakten mellan
vägbanan och bilen är däcken, förtydligar kollegan Marck Nouwt. – Kör inte med vinterdäck
på sommaren! Ha rätt däck för rätt årstid, råder.
29 nov 2017 . Trafiksäkerhetskamerorna bidrar till sänkt hastighet, vilket räddar liv.
Hastigheten är den faktor som har störst betydelse för hur allvarliga följder en trafikolycka får.
Lägre hastighet innebär dessutom mindre utsläpp av koldioxid. – Om alla höll
hastighetsgränserna i hela trafiksystemet, skulle mer än 100 liv.
Rätt attityd kan rädda liv. Arbetsmiljöcheferna Anna-Karin Petursson och Susanne Björklund
är överens: En säker arbetsmiljö bygger på en kultur där alla bryr sig om varandra och säger
ifrån när man uppmärksammar risker på arbetsplatsen. Anna-Karin Petursson. −
Säkerhetstänket ska inte bara omfatta produktionen utan.
Din gåva kan rädda livet på en medmänniska! ”Mitt namn är Peter Thelin och jag är ny
ordförande i Hjärnfondens styrelse. Min mamma dog i Alzheimers sjukdom och det var tungt
och smärtsamt att leva med. Jag visste ju från början att det saknas ett botemedel. Maktlös
kunde jag bara se på hur mamma långsamt blev allt.
Varje år hotar katastrofer, som översvämning, hungersnöd, jordbävning och väpnade
konflikter många miljoner barns liv. Med din hjälp kan vi rädda fler barn och familjer.
6 apr 2017 . Modern sjukvård/ ”Genom att bygga ut ett system med hjärtstartardrönare i vårt
län skulle överlevnadsgraden kunna höjas markant. En drönare är ett obemannat luftfartyg
som kan flyga av sig själv eller fjärrstyras av en förare på annan plats.”
8 jun 2017 . Hundratusentals liv skulle kunna räddas i EU om alla snusade som svenskarna
enligt en rapport från Snuskommissionen. I en debattartikel i Aftonbladet kräver
kommissionens ledamöter att regeringen driver frågan om att tillåta snus i hela EU.
6 sep 2017 . Det är inte många av oss som hamnar i en livsfarlig situation, vilket är bra. Men

om du har otur och finner dig själv i en jobbig sits så finns det vissa bra saker att tänka på för
att klara sig bättre. The Chive har sammanställt en lista med fakta som är bra att ha med sig i
bagaget om något hemskt händer.
16 nov 2017 . Länsförsäkringar: Dubbdäck på cykeln kan rädda liv. Dubbdäck på cykeln
vintertid kan rädda liv! Det menar Länsförsäkringar, som varit medfinansiär till en studie
tillsammans med Statens väg- och transportinstitut, VTI, där dubbdäck på is jämfördes med
odubbade. Sedan 2008 är cyklister den största.
En ko ger mjölk, det leder till inkomster, bättre självkänsla och nya investeringar. Och det är
bara en del av ko-effekten. Förändringen börjar med en mätt mage. Var med och rädda liv du
också! Kampanj. Jordens resurser skulle räcka till alla om vi delade rättvist. Men ändå kan 795
miljoner människor inte äta sig mätta.
Skrattande språkpoliser shared Lovisa Stenström's photo. · November 15, 2014 ·.
Kommatecken kan rädda liv! Commas can save lives! Translated. Image may contain: 1
person. Lovisa Stenström to Skrattande språkpoliser · November 13, 2014 · Eriksberg,
Sweden ·. Ouppfostrade barn! (Kom ihåg att kommatecken räddar.
Initiativtagaren till Huskurage Nina Rung berättar om våldets omfattning, konsekvenserna av
att leva i hem med våld och hur Huskurage fungerar. Huskurage är namnet på ett initiativ och
en rörelse i Sverige för att förhindra våld i nära relationer genom att ge grannar verktyg att
reagera. Mariehamn Zonta Club har fått de.
13 aug 2016 . Valet av bilbarnstol kan vara avgörande när olyckan är framme. Vårt test visar
att stolarna skyddar barnet olika bra. – Det är extra tydligt när det gäller kollision.
30 mar 2017 . Simon Sternlund på Trafikverket har tagit fram en av de första studierna i
världen där man forskat på faktiska bilolyckor. Av studien framgår att 30 liv kan.
20 nov 2017 . Under måndagskvällen invigdes Regnbågsveckan i länet. I Kramfors klipptes
bandet för en ny regnbågshylla av bibliotekschef Ingrid Ohlsson. – Det passar.
En strategi för att öka dina chanser att våga använda våld för att freda din kropp och ditt liv
kan vara att gå en kurs i feministiskt självförsvar, så att du åtminstone vid något tillfälle har
prövat din fysiska slagkraft. Våld kan rädda liv Det kan kännas väldigt obehagligt att tänka på
att själv använda våld mot en annan människa,.
16 okt 2017 . Tårtan är inte bara nyttigare än de flesta andra tårtor, den var så fin att den kan
rädda liv i Helsingborg. En tårta gjord av enbart frukt – kan rädda liv. En nyttig tårta? Jo, den
här är gjord av frukt. Rädda liv i Helsingborg? Jo, det var nämligen så att den här tårtan, som
skapades på Anticimex kontor här, vann.
28 jul 2015 . En rulle platsfolie och en kopp kaffe. Småsaker till synes, men de kan faktiskt
rädda ditt liv. Med inspiration från Menshealth.com listar Hälsoliv sex enkla åtgärder som kan
bli livlinor i vardagen.
Alla kan rädda liv, med rätt kunskap. När vi tekniker är ute blir vi ibland överraskade av våra
kunder. Den här gången imponerade Ellen, på 3 år, med att lägga sin pappa i stabilt sidoläge
under en HLR-utbildning i ett Brukarkooperativ i Mariestad. Christian Lans,
Brandskyddstekniker och Gruppchef, berättar om hur det gick.
1 dec 2017 . Nu sätter Trafikverket upp sex nya trafiksäkerhetskameror i Norrbotten. Syftet är
inte att ta fast de som kör för fort, utan att se till att människor inte dödas eller skadas i
trafiken. Trafiksäkerhetskamerorna i landet räddar 20 liv per år. Trafiksäkerhetskamerorna
bidrar till sänkt hastighet, vilket räddar liv.
Cykel istället för bil kan rädda liv. Hälsa. Marcus Alexandersson/TT. 10:37 | 2017-09-25.
Forskare vid Gymnastik- och idrottshögskolan i Stockholm (Gih) har kommit fram till att en
tredjedel av Stockholms bilpendlare skulle kunna ta cykeln till jobbet. Vi har sagt att upp till
en halvtimme borde inte vara något problem att cykla.

Reflexen kan rädda ditt liv. 2015-11-19. När det blivit mörkt ute är det viktigt att synas i
trafiken. Omkring 40 procent av alla trafikolyckor där gående är inblandade inträffar när det är
mörkt. Genom att bära reflexer syns du bättre och minskar risken för att råka ut för en olycka
betydligt.
22 sep 2016 . Nästa år kan en drönare hjälpa till att rädda personer från att drunkna i Tylösand.
Livräddarna har testat metoden i samarbete med en forskare. – Resultatet.
8 okt 2014 . I tio år har Lars-Rune Johannesson från Lyckeby väntat på telefonsamtalet som
kan förändra hans liv. Lars-Rune behöver en ny njure men bristen på organ är stor och han
tvingas därför få dialys varannan dag. – Det är jobbigt att vänta men även om det känns
tröstlöst ibland har jag inte slutat hoppas,.
Den framstående etikern Peter Singer utforskar i Det liv du kan rädda den växande klyftan
mellan rika och fattiga. Kan vi försvara att vi köper dyra resor och trendiga kläder när våra
pengar i stället skulle kunna rädda livet på ett barn? Singer uppmanar varje enskild människa
att ta ansvar för välgörenhet och bistånd.
13 jun 2017 . Drönare utrustade med hjärtstartare kan rädda liv, det visar en världsunikstudie
från Karolinska Institutetet, som publiceras idag. – Det är dramatiska skillnader, säger Andreas
Claesson, forskare.
Den framstående etikern Peter Singer utforskar i Det liv du kan rädda den växande klyftan
mellan rika och fattiga. Kan vi försvara att vi köper dyra resor och trendiga kläder när våra
pengar i stället skulle kunna rädda livet på ett barn? Singer uppmanar varje enskild människa
att ta ansvar för välgörenhet och bistånd.
13 sep 2017 . Ett nytt blodprov ska hjälpa vårdpersonal att snabbare fastställa om en patient
drabbats av sepsis. Och det kan komma att rädda liv. Arkivbild.Bild: Leif R Jansson/TT. Varje
år drabbas 40 000 personer i Sverige av sepsis. Trots att tillståndet är mycket allvarligt och kan
leda till organsvikt, amputationer och.
På hur lång sträcka gäller höjden 70 cm? Det beror på vilken hastighet det är på vägen eller
gatan. Den som kör på vägen eller gatan bör kunna se minst 5 meter in på en vägan- slutning
och minst 3 meter in på en utfart från detta avstånd: 50 km/tim 110 m. 60 km/tim 135 m. 70
km/tim 170 m. 80 km/tim 200 m. 90 km/tim 240.
26 okt 2016 . Mexiko har stigit till världstoppen när det gäller såväl läskdrickande som fetma
och diabetes typ 2. För att vända utvecklingen införde landets regering år 2014 en tioprocentig
skatt på sockrade drycker.
2 apr 2009 . Filosofen Peter Singer slår i "Det liv du kan rädda" ett slag för den privata
välgörenheten. Med utgångspunkt från en krävande moralisk norm når han i slut-ändan fram
till en ganska modest fordran på generositet.
9 jun 2017 . Ambulansdrönare med kamera eller hjärtstartare kan snart vara verklighet för att
rädda liv vid olyckor i otillgänglig terräng.
20 sep 2017 . Igår hade vi på jobbet HLR-utbildning hela eftermiddagen. Visste ni att ungefär
27 personer får hjärtstopp i Sverige varje dag, och bara en överlever? Det är så vanligt att
Denise hade det som motto i högstadiet, "Kom igen vi gör det, hjärtat kan sluta slå när som
helst". Det slog mig att HLR är så viktigt att.
24 mar 2017 . 2017-03-24. Kanske vår viktigaste produkt – en strumpa som kan rädda liv. Fall
och fallskador bland äldre är ett växande folkhälsoproblem. Anledningarna är att vi blir allt
äldre och bor dessutom ofta kvar i hemmet längre. I genomsnitt kommer var tredje person
över 65 år att råka ut för en fallolycka.
Hjärtstartare i hemmet kan rädda liv. Om någon i din omgivning drabbas av plötsligt
hjärtstopp ökar chansen till att överleva från 7 % till 70 % om man har en hjärtstartare igång
inom 3 minuter. Till kunder i Länsförsäkringar Skåne har vi nu tagit fram ett erbjudande med

vår samarbetspartner Akutinsats. Philips HSI.
26 jun 2017 . Bostadsannonsen som kan rädda liv – kan ge 2 miljarder kronor till barn i nöd.
Vid första anblick ser det ut som en helt vanlig bostadsannons, men efter en första inledande
beskrivning av lägenheten skiljer den sig från mängden. Joel Linde. Foto Erik Olsson
Fastighetsförmedling.
8 aug 2017 . Vill du leva ett långt och lyckligt liv? Dessa knep garanterar inte ett sådant, men
kan hjälpa till under livets gång.
Du som tomtägare kan rädda liv genom att klippa din häck. Hjälp till att minska risken för
olycksfall och öka trafiksäkerheten i ditt bostadsområde genom att till exempel se till att sikten
är fri i korsningar.
En katastrof kan inträffa när som helst. De här stegen kan hjälpa dig innan, under och efter en
krissituation och rädda både ditt och andras liv.
6 jan 2017 . Brandmannens teknik kan rädda liv – så gör du om du är ensam och kvävs.
Newsner ger dig nyheter som berör!
6 dec 2017 . Träden växer så det knakar, men talltitan, barkbocken och flera andra
skogslevande arter befinner sig i en utförsbacke. Om skogsbruket inte lever upp till sina
ekologiska hållbarhetsmål riskerar backen att bli brantare.
29 nov 2016 . Tandvårdspersonal i äldreomsorgen kan rädda liv. Äldre sjukhuspatienter
riskerar att drabbas av lunginflammation på grund av att de via andningen drar ner orala
bakterier i lungorna. Foto: Colourbox.
7 mar 2009 . Peter Singer är professor i moralfilosofi vid Princeton University. I en ny bok,
The Life You Can Save (utdrag), talar han sig varm för att vi som rika individer och länder
bör göra mycket mer för att hjälpa världens fattiga. Han inleder med att beskriva en situation
där ett litet barn håller på att drunkna och där…
3 apr 2009 . Detta skarpa budskap, ackumulerat under decennier, är nu samlat i boken ”Det liv
du kan rädda. Agera nu och stoppa fattigdomen”. Singer är medveten om att politisk
handlingskraft är en nödvändig del av lösningen på fattigdomsproblemet men det är inte det
boken handlar om. Den handlar om dig! Visst.
20 jan 2015 . Årligen drabbas ca 10 000 personer av hjärtstopp utanför sjukhus, men endast
500 överlever. Att omedelbart påbörja hjärt-lungräddning (HLR) kan tredubbla chansen till
överlevnad. Forskningsstudien TANGO2 inleds nu och syftar till att undersöka om HLR utan
inblåsningar är likvärdigt med HLR utfört.
3 apr 2009 . Aftonbladets fattigbloggare Jessica Ritzén har fått skoningslös kritik för hon
”låtsas vara fattig”. Men det är ju själva poängen – att hon demonstrerar skillnaden mellan de
som har och de som inte har,genom att avstå från det en inkomsttagare med 35?000 i månaden
vanligtvis förväntar sig av livet. Vilket inte.
Snus är bra för folkhälsan - och kan rädda liv. Detta enligt norska forskare i en ny, omfattande
undersökning.
Förklaringarna som jagnu läggerfram ärtagnaur minlånga erfarenhet. Men, självklart, inom
detta område finns fortfarande mycketatt upptäcka. Detärocksåsantatt trots extremtdåliga
drömförhållanden, kanvissa drömmare, i alla falli exeptionellafall, ha verkliga drömmar som
kan rädda deras liv genom att förvarna omfaror.
Sms kan rädda liv. Publicerad 2011-05-05. Vid hjärtstopp är tiden den viktigaste faktorn. Ett
unikt projekt använder nu sms-livräddare för att snabbt nå fram till en människa som drabbats
av hjärtstopp. Sms kan rädda liv Mårten Rosenqvist Varje år avlider cirka 10 000 människor i
Sverige av plötsligt hjärtstopp. De allra flesta.
Deras hembesök kan rädda liv. Linköping Räddningstjänstens besök i ett område tyder ofta på
farligheter. Men i Linköping besöker brandmän hushåll för att bränder ska undvikas och för

att kolla brandutrustning. Corren följde med. ZenaidaHadzimahovic. 18:00 | 2017-12-02. Det är
exakt ett år sedan räddningstjänsten.
Två nya trafiksäkerhetskameror i Umeå – kan rädda liv. 30.11.2017 22:25 | Trafikverket. Dela.
Nu sätter Trafikverket upp två nya trafiksäkerhetskameror i Umeå. Syftet är inte att ta fast de
som kör för fort, utan att se till att människor inte dödas eller skadas i trafiken.
Trafiksäkerhetskamerorna i landet räddar 20 liv per år.
3 jul 2016 . Beskrivning av samhällsfrågan. Varje år drabbas 10 000 svenskar av hjärtstopp
men bara 550 överlever. Med en hjärtstartare i kombination med hjärt-lungräddning kan du
rädda liv. Att få fler att överleva hjärtstopp är en av våra viktigaste hjärtefrågor. Hjälp oss
sprida vår livsviktiga hjärtefråga så delar vi.
14 Apr 2009 - 9 min - Uploaded by FriTankePeter Singer 3 april 2009, Stockholm, Sweden.
"Det liv du kan rädda" The life you can .
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