
 

 

 

  

Prolivia går upp i Akuthjälpen ! 
 

Efter flera år på egna ben så är det nu dags för Prolivia att utvecklas i nästa steg och stärka upp 
verksamheten och bredda utbudet för våra befintliga och nya kunder. Vi kommer från och med 
februari ingå i Akuthjälpen.  

Under en tid så har jag funderat på hur Prolivia skulle kunna bli starkare och kunna fortsätta leverera 
utbildningar av hög kvalité till våra kunder och minska sårbarheten som ensamföretagare. Till slut 
landade valet på att låta Akuthjälpen förvärva verksamheten. Jag har under några år samarbetat med 
Akuthjälpen och det är en seriös aktör, som kommer kunna fortsätta ta hand om mina kunder och se 
till att de blir nöjda. Dessutom så får mina kunder tillgång till deras resurser med fler  instruktörer, 
fler typer av utbildningar och produkter. Det känns extra bra att det är ett Norrländskt företag som 
kommer satsa ännu mer på Västernorrland med lokala instruktörer och folk på plats i Sundsvall, jag 
är övertygad om att Niclas kommer utveckla verksamheten på ett bra sätt och med hög service till 
mina kunder, menar Helena Westlund, grundare och ägare av Prolivia. Jag kommer även vara kvar i 
verksamheten och stötta upp i framtiden, avslutar Helena. 

 

Det känns enormt roligt och spännande att inleda denna satsning på Västernorrland och Sundsvall, 
att kunna göra det genom Prolivia och Helenas hjälp känns helt rätt. Vi har under en längre tid 
sneglat på hur vi kan öka vår verksamhet i detta område och när Helena kontaktade mig så kändes 
det helt rätt, säger Niclas Brissman, VD på Akuthjälpen. Men det är också ett stort ansvar som 
Prolivia lämnar över på oss, att fortsätt ge deras kunder bra service, leverera hög kvalité på 
utbildningar, och generera nöjda kunder vilket Prolivia stått för under många år. Naturligtvis är det 
en trygghet att Helena finns kvar hos oss.  

Akuthjälpen är ett av Norrlands ledande utbildningsföretag, sedan 2006 har vi nöjda kunder över 
hela landet, vi erbjuder alla typer av sjukvårdsutbildningar med fokus på HLR och Första Hjälpen, vi 
har även utbildningar inom brandskydd och krishantering. Vi är återförsäljare av samtliga fabrikat av 
hjärtstartare med tillbehör och all typ av förbandsutrustning för första hjälpen samt 
övningsutrustning såsom Laerdals HLR dockor.  Vi tror och hoppas att det breddade utbudet kommer 
tilltala alla befintliga kunder hos Prolivia. 

För att möta efterfrågan och erbjuda bra service till Prolivias kunder så kommer vi ha kontor och  
instruktörer på plats i Sundsvall och Västernorrland. Alla instruktörer som jobbar för Akuthjälpen är 
yrkesverksamma inom akut/ambulanssjukvård och/eller räddningstjänsten, Akuthjälpen är 
medlemmar av Branschrådet för Hjärtstartare i Sverige. 

 

 
Vill du veta mer så tveka inte att kontakta oss: 
Niclas Brissman tel 070 51 21 691 
sundsvall@akuthjalpen.se 
www.akuthjalpen.se 




