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Ett bättre liv
Tack vare forskningen har andelen 
hjärtbarn som räddas till livet ökat 
från 60 till 95 procent de senaste 
50 åren, en fantastisk insats! Men 
för att fler barn ska få chansen till 
ett bättre liv behövs mer forskning 
om förbättrad livskvalitet. 

Av de 16 000 barn i Sverige som 
har hjärtdiagnos beräknas en tredje
del vara i behov av extra stöd för att 
klara vardagen. HjärtLungfonden 
stödjer därför viktig forskning 
inom området och vi har också sett 
till att forskarna ska arbeta fram 
gemensamma riktlinjer för barn 
med medfödda hjärtfel, allt för att 
förbättra livet för hjärtbarnen.

I mars 2005 föddes Abbe. Elva 
år senare har Abbe varit med om 
tre öppna hjärtoperationer, den 
första gjordes när han var sex dagar 
gammal. 

Läkarbesöken har avlöst var
andra och Abbe har genom åren 
tillbringat mer än 80 nätter på 
sjukhus. Det här är Abbes vardag 
och det är för honom forskningen 
finns till. 

Med era gåvor och våra forskares 
hårda arbete ser vi till att Sverige 
fortsätter vara ett land där barn 
som föds med fel på 
hjärtat överlever och 
får ett bra liv. Tack!
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Barnkardiologen  
Katarina  

Hanséus önskar 
mer forskning 
om förbättrad  

livskvalitet.

Ellica Björklund 
ändrade kosten och 
slapp medicinerna.

Forskning för hälsa ansvarig utgivare Kristina Sparreljung chefredaktör Karin Myhrström, karin.myhrstrom@hjart-lungfonden.se  redaktionell 
 produktion Appelberg Publishing Group AB omslagsfoto Anna von Brömssen tryck Åtta.45 Tryckeri AB Citera oss gärna, men ange källan. 

Hjärt-Lungfonden bildades 1904 i kampen mot tuberkulos (tbc).  
I dag är fondens mål att uppnå en värld fri från hjärt- och lungsjuk-
dom och att ge fler ett längre och friskare liv. Hjärt-Lungfonden 
samlar in pengar till vinnande hjärt-lungforskning och arbetar för 
ökad kunskap om forskningens betydelse. Verksamheten är helt 
beroende av bidrag från privatpersoner och företag.

Adress  Biblioteksgatan 29, Box 5413, 114 84 Stockholm 
Telefon  08-566 24 200   Fax 08-566 24 229 
Org nr  802006-0763   issn 1653-9753
E-post  info@hjart-lungfonden.se
Hemsida  www.hjart-lungfonden.se

Hjärt-Lungfonden har insamlingskonton  
pg 90 91 92-7 och bg 909-1927. 
Gåvoservice  Telefontid 08.00-18.00
Telefon  0200-88 24 00
E-post  gava@hjart-lungfonden.se

Organisationer med 90-konto kontrolleras regelbundet av Svensk Insamlings kontroll. 
90-konto är en garanti för att pengarna används på rätt sätt.

11-åriga Abbe har 
redan genomgått 
tre öppna hjärt-
operationer. 
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3Forskning för hälsa

Vad hände sedan?

Tre frågor till Sandra Thörn 
som fick en stroke för drygt 
fyra år sedan när hon bara var 
24 år.

Hur mår du i dag?
– Mycket bättre än jag hade 

vågat hoppas på. Det senaste 
halvåret har jag känt att jag 
fått tillbaka en del av det 
extrabatteri som jag hade före 
stroken. Jag måste fortfarande 
planera mina dagar noggrant 
och se till att jag får rejält med 
återhämtning och sömn, men 
jag blir inte lika trött som 
tidigare. I somras gick jag upp 
från 75 procent till heltid på 
mitt jobb som jurist på Skatte
verket. Jag har fått bra hjälp 
av min arbetsgivare som sett 
till att jag har fått mer dyna
miska arbetsuppgifter med 
längre inläsningsperioder.
Vad gör du på fritiden?

– Jag försöker träna pilates 
en gång i veckan. Det är bra 
för balansen, gången och 
finmotoriken. Och även för 
musklerna och kondisen. Jag 
försöker att inte pressa mig 
alltför hårt. Innan jag fick 
stroken visste jag knappt vad 

tålamod var, i dag vet jag hur 
viktigt det är för mig att inte 
stressa. Men det är inget jag 
kommit på själv, det har tagit 
mig massor av psykologtim
mar att förstå det. En annan 
stor grej är att jag lärt mig 
cykla på nytt. Jag satte lappar 
med ”övningscykel” både 
fram och bak på cykeln och 
så gav jag mig ut.
Vad har du för framtidsplaner?

– På sikt vill jag nog ta ett 
nytt steg i min yrkeskarriär. 

Men på vilket sätt vet jag inte 
ännu, jag är ju fortfarande i 
en rehabiliteringsfas. Jag vill 
resa mer – jag och min man 
Johan var nyligen i Dubai 
och senaste året har vi rest 
både till Chicago och Paris. 
Vi tänkte också börja prata 
med läkare för att se om det 
finns några förhöjda risker 
för mig att i framtiden kunna 
bli mamma.
TexT ylva carlsson 

FoTo susanne kronholm

Kolhydrat avslöjar diabetesrisk
Viktig biomarkör Forskare 
vid bland annat KTH har funnit 
att en kolhydrat som kallas man-
nos är en viktig biomarkör som 
kan visa om en person ligger i 
riskzonen för att drabbas av typ 
2-diabetes. 

Vanligtvis mäter man nivån av 
socker i blodet för att identifiera 

personer som har insulinresistens 
eller diabetes. Nivåerna av socker 
påverkas dock av intaget av mat, 
vilket inte är fallet med mannos. 

Upptäckten av mannos som 
en stabil biomarkör för diabetes 
kan ha stor betydelse för fortsatt 
forskning om förhållandet mel-
lan övervikt och diabetes. Dess-

utom kan mannos i framtiden 
utgöra en metod för att tidigt 
diagnostisera insulinresistens 
och typ 2-diabetes.
 Lee et al: Integrated Network 
Analysis Reveals an Association 
between Plasma Mannose Levels 
and Insulin Resistance, Cell 
Metabolism.

” Jag tänkte att om jag kunde äta mig till den 
här diabetesen kan jag också äta mig ur den.” 
Ellica Björklund drabbade av diabetes i höstas. Drygt två månader efter sin diagnos hade 
hon helt normala värden igen – utan medicinering. (Läs mer på sidan 20 –22).fo
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Källa: SWeDCoN

T Det är fortfarande oklart vad som orsakade den stroke som  
Sandra Thörn berättade om i Forskning för hälsa 3/2015. 

Allt fler 
donerAr orgAn  
Stort behov Antalet organ-
donationer ökar i Sverige, men 
behovet av fler donatorer är 
fortfarande stort. Närmare 
170 personer var förra året 
donatorer och eftersom en 
person kan donera fler än ett 
organ var antalet transplanta-
tioner mångdubbelt fler. 

Majoriteten av de donerade 
organen är njurar, därefter 
följer lever, hjärta och lunga. 
Årligen transplanteras också 
drygt 1 000 vävnader, mest 
hornhinnor, men även cirka 
200 hjärtklaffar.

Men behovet av donatorer 
är stort och i oktober förra 
året behövdes 845 organ. Den 
som vill donera organ efter 
döden kan registrera sin vilja 
i donationsregistret. De flesta 
som i dag finns i registret är 
i åldrarna 30−79 år och en 
majoritet är kvinnor. 
 Källa: Socialstyrelsen

fo
to

: i
st

o
c

k
p

h
o

to

”Nu vet jag hur viktigt det är att inte stressa”
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4 Forskning för hälsa

För 44-årige Magnus kom 
hjärtstoppet som en blixt från 
en klar himmel. Han har inga 
hjärtsjukdomar i familjen och 
han lever sunt och motione-
rar regelbundet. 

Den 2 oktober 2015 deltog 
han på en idrottsdag på 
sonen Emriks skola. Magnus 
hade laddat upp med kaffe 
och musik, som han skulle 
avnjuta vid sin station där 
barnen passerade. Just som 
han stod och pratade med en 
annan pappa föll han ihop.

–  Jag har inget minne alls 
av den här dagen, men jag 
har fått den återberättad för 
mig.  Det var flera personer 
som reagerade när jag föll 
ihop. Men de var osäkra på 
vad som hänt, om jag fått 
epileptiskt anfall eller något 
annat. Någon ringde 112. 

SVT-profilen André Pops 
sprang loppet med sina 
barn och kom till platsen 
strax efter att Magnus 
fallit ihop. Han tog snabbt 
kommandot och påbörjade 
hjärt-lungräddning och fick 
stöd av personal på 112 på 
högtalartelefon. André hade 
gått en kurs fem år tidigare 
och kände sig säker på vad 
han skulle göra. Under fem-
ton minuter tryckte han på.

– Jag är ett levande bevis på att Hjärt-Lungfondens satsning på hjärtstar-
tare räddar liv, säger Magnus Stern som för ett drygt år sedan drabbades av 
oförklarligt hjärtstopp. Här tillsammans med hustrun Lene.

4 Forskning för hälsa4 Forskning för hälsa

Magnus fick 
en andra chans

– Och han tryckte rejält. 
Jag hade flera brutna revben 
efteråt. Men det var det värt 
för det räddade mitt liv, säger 
Magnus.

Efter 15 minuter kom 
polisen och startade Magnus 
hjärta med hjälp av en hjärt- 
startare de hade med sig. 
Tack vare Hjärt- Lungfondens 
Salsasatsning finns det cirka 
1 500 hjärtstartare i Stock-
holms län, bland annat i 
polisbilar. Strax därefter kom 
ambulanspersonalen och tog 
över. När Magnus kom till 
hjärtintensiven på Södersjuk-
huset i Stockholm stod läkare 
och sjuksköterskor beredda. 
De sövde ner honom och 
hans kropp kyldes med hjälp 
av en kyldräkt till 33 grader – 
något som görs för att skydda 
hjärnan från skador.

– När min fru Lene kom 
dit fick hon beskedet att det 
var 50 procents chans att jag 
skulle överleva.

I fem dygn låg Magnus 
nedsövd. När han väcktes 
försökte Lene och personalen 
förklara för honom vad som 
hänt. Han var drogad och 
hade en massa slem i halsen, 
vilket gjorde det svårt för 
honom att kommunicera. 

– Jag hade aldrig hört talas 

På Alla hjärtans dag kommer Magnus 
Stern inte bara att tänka på den starka 
kärleken han känner för sin familj. Han 
tänker också bokstavligen på sitt hjärta, 
som fick en andra chans efter att det 
stannade. Det är tack vare snabb insats 
av rådiga personer och Hjärt-Lungfon-
dens hjärtstartare som han lever.
TexT nina sCHMieDer  FoTo privat

om hjärtstopp och trodde 
först att jag drabbats av en 
trafikolycka eller hjärtinfarkt. 
Jag var bara vaken korta 
stunder första dagarna och 
jag hallucinerade mycket.

Det var först ett par dygn 
senare som Lene och övriga 
familjen kunde slappna av 
och förstod att han inte hade 
några hjärnskador eller andra 
fysiska komplikationer.  

– Sju dagar efter hjärtstop-
pet gick jag med hjälp av ett 
gåstöd till mitt första egna 
rum på intensiven och det var 
jättestort. 

Magnus låg kvar på sjuk-
huset i drygt två veckor. Innan 
han åkte hem fick han en ICD 
inopererad strax ovanför 
bröstet. Det är en liten defibril-
lator – stor som en hotell tvål 
– som dygnet runt kontrollerar 
hjärtrytmen och kan starta om 
hjärtat om det skulle stanna 
igen. Läkarna har förklarat 
att det är en minimal risk att 

det skulle hända igen. Men än 
i dag vet man inte varför just 
Magnus fick ett hjärtstopp. 

Endast 600 av de 10 000 
som varje år drabbas av 
plötsligt hjärtstopp överlever.  
Det är fler i Stockholms län 
än i resten av landet som 
överlever.

– Jag är ett levande bevis på 
att Hjärt-Lungfondens sats-
ning på hjärtstartare räddar 
liv.

 Personligt
Magnus Stern
Ålder: 44 år 
Familj: Fru Lene Sandvoll 
Stern. Sönerna Emrik, 7,5 år 
och Elliot, 4 år.
Bor: Nacka
Yrke: Egen företagare inom 
kommunikation.
Passion: Familj, natur, golf 
och skidåkning.
Blogg: mitthjartaslar.se
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5Forskning för hälsa

– Jag är ett levande bevis på att Hjärt-Lungfondens satsning på hjärtstar-
tare räddar liv, säger Magnus Stern som för ett drygt år sedan drabbades av 
oförklarligt hjärtstopp. Här tillsammans med hustrun Lene.

Tramptricket Forskning vid 
Lunds universitet som har stöd 
av Hjärt-Lungfonden visar att 
den som cyklar till jobbet har 
mindre risk för att drabbas 
av typ 2-diabetes och hjärt-
kärlsjukdom än den som går, 
åker kollektivt eller kör bil. Ju 
längre cykelvägen är, desto mer 
minskar risken för sjukdom. 

I studien ingår närmare 
24 000 medelålders män och 
kvinnor från Västerbotten som 
1990 genomgick en hälso-
undersökning och samtidigt 
uppgav hur de tog sig till arbe-

tet. Gruppen följdes upp med 
en ny undersökning år 2000 
och då fick de deltagare som 
cyklade till och från jobbet även 
uppge hur lång sträckan mellan 
hemmet och arbetsplatsen var.

Resultaten visade att de som 
cyklade till arbetet i mindre ut-
sträckning uppvisade de kända 
riskfaktorerna för hjärt-kärl-
sjukdom och diabetes som högt 
blodtryck, blodfettsrubbningar, 
fetma och nedsatt glukostole-
rans, som är ett förstadium till 
diabetes. 

Vid uppföljningen år 2000 

hade de som cyklade till arbetet 
39 procent lägre risk för fetma, 
11 procent lägre risk för högt 
blodtryck, 20 procent lägre risk 
för förhöjda kolesterolvärden 
och 18 procent lägre risk för 
diabetes än dem som tog bilen 
eller åkte kollektivt.
 Grøntved et al: Bicycling to 
Work and Primordial Prevention 
of Cardiovascular Risk: A Cohort 
Study among Swedish Men and 
Women.

Jämlikt hot Enligt Världs-
hälsoorganisationen WHO avled 
cirka tre miljoner människor 
i världen i kroniskt obstruktiv 
lungsjukdom, KOL, under 2015. 
Det motsvarar 5 procent av alla 
dödsfall. Över 90 procent av 
dödsfallen inträffade i låg-  

eller medelinkomstländer. 
I nuläget uppskattas antalet 

KOL-fall i världen till 65 miljoner. 
Tidigare var sjukdomen mest 
utbredd bland män, men i dag 
har skillnaden mellan könen 
utjämnats. 

WHO förutspår en ökning av 

antalet sjuka under kommande 
år, dels på grund av ökad 
tobaks rökning, dels på grund av 
en åldrande befolkning. 2030 
beräknas KOL vara den tredje 
vanligaste dödsorsaken  
i världen.

Ju längre cykelväg desto bättre

 Tack vare dina gåvor är 
denna forskning möjlig.

Tre miljoner döda i KOL
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Motionsplatsen 
ny saMarbets-
partner
God hälsa Hjärt-Lungfonden 
har inlett ett samarbete med 
Motionsplatsen, en av Sveriges 
största leverantörer av frisk-
vårdstjänster som steg- och 

aktivitetstäv-
lingar. 

På Alla 
hjärtans dag 
startar Mo-

tionsplatsen 
en stegtävling 

där 50 kronor av deltagaravgif-
ten går till Hjärt-Lungfondens 
insamling för forskning inom 
barnkardiologi. Tävlingen, som 
heter ”Hjärtslaget”, pågår i fem 
veckor och riktar sig till såväl 
privatpersoner som företag.

— Vi uppmuntrar alla delta-
gare att skänka en extra gåva, 
förutom anmälningsavgiften, i 
samband med att de anmäler 
sig på webbplatsen, säger 
Maria Tamker, som jobbar med 
marknadsföring på Motions-
platsen.

För henne känns det nystar-
tade samarbetet med Hjärt-
Lungfonden extra viktigt. Hon 
har själv en 8-årig son, som 
föddes med hjärtfel.

— Jag vet hur oerhört viktigt 
det är med forskning, tack 
vare den mår min son bra idag. 
Forskningen får aldrig ta paus 
utan måste fortgå hela tiden.

Under den ettåriga sam-
arbetsperiod med Motions-
platsen som man kommit 
överens om i ett första skede, 
ska Motionsplatsen anordna tre 
tävlingar till förmån för Hjärt-
Lungfonden.

— God hälsa och motion är de 
viktigaste sätten att förebygga 
hjärt-, kärl- och lungsjukdomar. 
Det här är vårt sätt att hjälpa 
till att förbättra folkhälsan och 
samtidigt kunna stödja den 
livsviktiga forskningen så att 
fler människor får fler friska år, 
fortsätter Maria Tamker.

  Läs mer på www.motions-
platsen.se/hjarta
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6 Forskning för hälsa

39 miljoner kronor till den 
livsviktiga forskningen om 
barnhjärtan. Så mycket har 
kapitalförvaltaren Öhman 
bidragit med till Hjärt-Lung-
fonden. 

Nyttigt sparande Öhman 
och Hjärt-Lungfonden har 
en lång historia tillsammans. 
När Öhman 1994 startade 
fondbolagsverksamhet var 
Öhman Hjärt-Lungfond den 
första fonden som öppnades 
för sparare. I dag är den en 
av Öhmans största fonder.

Den som sparar i aktie-
fonden Öhman Hjärt-Lung-
fonden bidrar till forskningen 
utan att behöva betala något 
extra. Det beror på att Öhman 
varje år avstår en fjärdedel av 
aktiefondens förvaltnings-
intäkter till Hjärt-Lungfon-
den och forskningen om 
barnhjärtan. 

Hittills har det inneburit 39 
miljoner kronor – inklusive 
den överlämning av 2016 års 
bidrag (på cirka 3 miljoner 
kronor) som sker i samband 
med Alla hjärtans dag i år. 
Det gör Öhman till en av de 
enskilt största givarna till 

Hjärt-Lungfondens arbete 
för att kunna hjälpa barn med 
hjärtfel.

50 000 privatpersoner 
investerar regelbundet i 
Öhman Hjärt-Lungfonden 
och fonden har klarat sig 
bra jämfört med många 
andra aktiefonder som också 
investerar i globala aktier. En 
förklaring till framgången 
är att fondens förvaltare 
valt att investera ungefär 
hälften av förmögenheten 
i internationella läkemedel 
och hälsovårdsaktier och den 
andra halvan i svenska aktier. 
Båda aktiegrupperna har 
under de senaste 20 åren haft 
en avsevärt bättre utveckling 
än världsindex.

Fredrik Lindell arbetar 
som Chief Risk Officer på 
Öhman. Han har själv ingen 
erfarenhet av hjärt-lungsjuk-
dom, men han är medveten 
om hälsoriskerna med att till 
exempel ha ett stillasittande 
arbete. Därför idrottar han 
mycket, genom årens lopp 
har han ofta deltagit i Vasa-
loppet och Vätternrundan.

– Jag har använt pulsmätare 
i över 20 år och har bra kon-

troll på max- och vilopuls och 
vad vilopulsen säger om min 
hälsa, säger han.

Alla anställda på Öhman 
ges möjlighet att gå en utbild-
ning i hjärt-lungräddning. 
På kontoret finns också en 
hjärtstartare.

Tack vare samarbetet med 
Hjärt-Lungfonden har Fredrik 
Lindell och hans kollegor 
vid flera tillfällen fått lyssna 
på spännande föredrag av 
forskare som delat med sig av 
senaste forsknings rönen.

– Vi har ock-
så haft besök 
av patienter 
som berättat 
om vilken 
konkret nytta 
som forsk-
ningen gör. 
Det har varit 
fantastiskt 
engagerande 
berättelser 
att få ta del av. Som förälder 
berörs jag extra starkt när 
det handlar om barn, säger 
Fredrik Lindell.

  Läs mer om fonden: 
www.hjart-lungfonden.se/
ohman/

” Här behövs 
mer forskning” 
Barnkardiologen Håkan  
Eliasson efterlyser mer 
kunskap om hur barn med 
olika hjärtproblem har det i sin 
vardag. (Läs mer på sidan 15.)       
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Fredrik Lindell, 
Öhman.

Det behövs mer pengar till forskningen om barnhjärtan. På Alla hjärtans dag (14 februari) kommer kapital-
förvaltaren Öhman att lämna över 2016 års bidrag på 3 miljoner kronor till Hjärt-Lungfonden. 

Dålig konDition 
stor hälsorisk
Unik studie Låg fysisk 
aktivitet är en större risk-
faktor för dödlighet än både 
högt blodtryck och höga 
kolesterolvärden. Det är bara 
rökning som innebär en större 
risk. Det visar en studie vid 
Sahlgrenska akademin, där 
en grupp män följts under 45 
år. Studien startade 1963 och 
inkluderade 792 män födda 
1913. 

Per Ladenvall, forskare vid 
Sahlgrenska akademin, säger 
att längden på uppföljningen 
i studien är unik. När studien 
inleddes fanns mycket 
begränsade uppgifter om 
konditionstester i en stor 
befolkningsgrupp. 

–  Vårt urval är represen-
tativt för den manliga befolk-
ningen i Göteborg på den 
tiden och risken kopplad till 
låg syreupptagningsförmåga 
var uppenbar genom mer än 
fyra decennier. Det gör att det 
finns skäl att anta att fysisk 
aktivitet har en stor påverkan 
genom hela livet, säger Per 
Ladenvall.

Så hjälper Öhman forskningen
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7Forskning för hälsa

Fettinlagring Varför blir 
en del tjocka medan andra 
förblir smala, trots att de äter 
samma typ av kost? Svaret 
kan vara ett tarmhormon 
som kallas neurotensin visar 
forskning som har stöd av 
Hjärt-Lungfonden. 

Neurotensin är ett hormon 
som frigörs när vi äter, speci-
ellt vid intag av fett, och un-
derlättar tarmens upptag av 
fettsyror. Forskarna har i sina 
studier sett tydliga samband 
mellan höga neurotensinni-
våer och utveckling av fetma. 

De som hade de allra hög-
sta nivåerna av neurotensin 
hade mer än dubbelt så hög 
risk att bli feta jämfört med 
dem med de lägsta nivåerna.

− De som har genetiskt 

höga neurotensinnivåer har 
förmåga att öka kroppens 
upptag av fett och att lagra in 
det i buken och andra delar 
av kroppen. Det var en över-
levnadsfördel på stenåldern 
när mat inte fanns tillgängligt 
hela tiden, men i dag leder 
samma sak till fetma och 
relaterade sjukdomar, säger 
Olle Melander, professor 
vid Lunds universitet och 
över läkare vid Skånes univer-
sitetssjukhus i Malmö.

Fett som lagras i buken 
och i exempelvis levern 
ökar risken för diabetes och 
hjärt-kärlsjukdom. Ungefär 
var fjärde svensk har höga 
neurotensinnivåer och om 
forskarna lyckas blockera hor-
monets effekt skulle de kunna 

förebygga fetma och därmed 
fetmans följdsjukdomar.

Även individuellt anpassa-
de kostråd till personer med 
höga neurotensinnivåer skulle 
kunna förebygga fetma.

− Det pågår en intensiv 
debatt kring kost och livsstil 
i samhället. Både låg- och 
högfettdieter har sina för- 
respektive nackdelar, men 
har man höga nivåer av neu-
rotensin visar de forsknings-
resultat som finns hittills att 
det är logiskt att dra ner på 
fettet, säger Olle Melander.
 Song et al: An obligatory role 
for neurotensin in high fat diet-
induced obesity.

Se upp för 
BMI-öknIng 
I puBerteten  
Ökad risk En studie från 
Sahlgrenska akademin i 
Göteborg visar att pojkar vars 
kroppsmasseindex (BMI) sti-
ger kraftigt under puberteten 
löper ökad risk att dö till följd 
av hjärt-kärlsjukdom senare i 
livet. Studien omfattar fler än 
37 600 män, födda 1945 − 61 
och forskarna har räknat fram 
förändringarna i BMI utifrån 
data noterade vid 8 respektive 
20 års ålder.

Den ökade dödligheten 
gällde pojkar vars BMI ökade 
kraftigt under puberteten, 
medan det inte var någon 
ökad risk för dem som var 
överviktiga som barn men 
normalviktiga i tonåren. 
 Ohlsson et al: Association 
between excessive BMI in-
crease during puberty and risk 
of cardiovascular mortality in 
adult men: a population-based 
cohort study.

av de 
hjärtstopps-

patienter som 
överlever 

den första 
 månaden   
har god  

hjärnfunktion.
Källa: Svenska Hjärt- och 
Lungräddningsregistret

 Tack vare dina gåvor är 
denna forskning möjlig.
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Tarmhormon kan förklara fetma
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8 Forskning för hälsa

Olika blodgrupper kan fungera  
vid hjärttransplantation
Matchning Hjärttransplan-
tationer kan lyckas även 
om donator och mottagare 
har olika blodgrupper. Det 
visar en studie som ingår 
i en avhandling som lagts 
fram vid Lunds universitet. 
Studien har haft stöd av 
Hjärt-Lungfonden.

När en donator av ett 
hjärta ska matchas med en 
mottagare vill man att vikt, 
ålder, kön och blodgrupp 
ska stämma överens.

Studien omfattar 77 000 
patienter ur det internatio-
nella hjärttransplantations-
registret som fick ett nytt 
hjärta mellan åren 1988 och 
2011 och visar att 94 perso-
ner under perioden fick ett 
hjärta från en donator med 
annan blodgrupp. 

21 procent av dem avled 
eller genomgick en ny trans-
plantation inom en månad, 
att jämföra med 9 procent i 

gruppen som fick ett hjärta 
från en donator med samma 
blodgrupp. Efter ett år hade 
36 procent i gruppen med 
”fel” blodgrupp avlidit eller 
genomgått ny transplanta-
tion. Motsvarande siffra 
för gruppen som fått ett 
hjärta från donator med 
matchande blodgrupp var 
19 procent.

Efter 2005 ökade emeller-
tid antalet transplantationer 
där donatorns och mottaga-
rens blodgrupper inte match-
ade varandra och samtidigt 
försvann skillnaden mellan 
grupperna. Detta beror 
troligen på att transplan-
tationerna efter 2005 var 
resultat av medvetna beslut 
där patienterna först utretts 
och det befunnits möjligt att 
använda hjärtan från donato-
rer med ”fel” blodgrupp.

Som ett resultat av 
studien har transplanta-

tionskliniken i Lund ändrat 
sina rutiner så att man 
numera gör en bedömning 
av om det är möjligt för en 
patient att ta emot ett hjärta 
från en donator med annan 
blodgrupp.

I Sverige görs varje år 
mellan 60 och 70 hjärt-
transplantationer. Trans-
plantationsverksamheten 
är koncentrerad till Lunds 
universitetssjukhus och 
Sahlgrenska universitets-
sjukhuset i Göteborg. 
Ettårsöverlevnaden är cirka 
95 procent och tioårsöver-
levnaden cirka 70 procent.
 Bergenfeldt et al: Outcomes 
after ABO-incompatible heart 
transplantation in adults: A 
registry study.

8 Forskning för hälsa

KronisK njur-
sjuKdom liKa 
vanligt som  
typ 2-diabetes
Omedvetenhet En studie vid 
Karolinska institutet som fått 
stöd av Hjärt-Lungfonden vi-
sar att kronisk njursjukdom är 
lika vanlig som typ 2-diabetes. 
Kronisk njursjukdom leder på 
sikt till hjärt-kärlsjukdom och 
död, men långtifrån alla som är 
drabbade vet att de är sjuka.

Forskarna bakom studien 
har undersökt förekomsten av 
kronisk njursjukdom hos   
1,3 miljoner stockholmare 
som av olika skäl sökt sjuk-
vård. Det visade sig att 6 pro-
cent av dem hade njursjuk-
dom och att de flesta var 
omedvetna om det. Detta be-
ror oftast på att njurfunktio-
nen hos de drabbade försäm-
ras långsamt. 

I tidiga faser är det vanligt 
med högt blodtryck, blodbrist 
och rubbningar i kalciumfos-
fat balansen. I senare faser 
krävs dialys eller njurtrans-
plantation för att patienten 
ska överleva, men upptäcks 
sjukdomen tidigt finns det bra 
 behandlingsmöjligheter. 

Kronisk njursjukdom före-
kommer ofta samtidigt med 
andra kroniska sjukdomar 
som högt blodtryck, diabetes 
och hjärt-kärlsjukdom.
 Gasparini et al: Prevalence 
and recognition of CKD  
in Stockholm healthcare.
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 Tack vare dina gåvor är 
denna forskning möjlig.

 Tack vare dina gåvor är 
denna forskning möjlig.

Influensarisk Endast drygt 
hälften av personer med diagno-
sen kroniskt obstruktiv lungsjuk-
dom, KOL, vaccinerar sig varje 
år mot säsongsinfluensa. Detta 
trots att vaccineringen är gratis 
samt medför minskad risk för 
försämringsperioder, så kallade 
exacerbationer, och död. 

En studie gjord på patienter i 
Uppsala/Örebroregionen visar 
att endast 55,6 procent av de 
med KOL-diagnos vaccinerades 
2014. Tio år tidigare var mot-
svarande siffra 52,3 procent, 
uppgången under tioårsperioden 
har med andra ord varit blygsam. 
Andelen vaccinerade är högst 
bland äldre och icke-rökare.
 Uppström et al: Influensa-
vaccination vid KOL – en jäm-
förelse mellan 2005 och 2014.

För få koL-sjuka vaccinerar sig

Säsongsinfluensan drabbar många, men bara hälften av dem som är i 
riskzonen vaccinerar sig.
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9Forskning för hälsa

Riskindivider Hjärtinfarkts
patienter med oupptäckt 
socker störning löper kraftigt 
förhöjd risk att drabbas av en ny 
hjärtinfarkt eller stroke. Men ett 
enkelt test skulle kunna identi
fiera riskpatienterna. Det visar 
en avhandling som haft stöd av 
HjärtLungfonden och som lagts 
fram vid Karolinska institutet.

Diabetes innebär en ökad risk 
för att drabbas av hjärtinfarkt 
och stroke, men långtifrån alla 
som har typ 2diabetes eller 
förstadier till sjukdomen vet att 
de är sjuka.

Den aktuella avhandlingen 
visar att hjärtpatienter med 
oupptäckt sockerstörning löper 
betydligt större risk att drabbas 
av en ny hjärtinfarkt eller stroke. 
Ett enkelt test kan identifiera 
riskindivider – men det genom
förs bara på vissa sjukhus i lan
det och ingår inte i de nationella 
riktlinjerna.

Testet, som kallas peroralt 
glukostoleranstest, innebär att 
man mäter sockerhalterna i 
blodet hos en fastande person 
före samt två timmar efter intag 
av en standardiserad sockerlös
ning. Testet kan identifiera de 

som har oupptäckt sockerstör
ning och ge vården möjlighet att 
inleda förebyggande behandling 
för att undvika ytterligare hjärt
infarkter.  

Alla som genomgått en 
hjärtinfarkt bör förändra sina 
levnadsvanor genom att till ex
empel sluta röka och börja mo
tionera, men för personer med 
störningar i sockernivåerna är 
det extra viktigt. Forskarna drar 
därför slutsatsen att peroralt glu
kostoleranstest bör över vägas 

som screeningverktyg efter 
hjärtinfarkt med syfte att hitta 
individer med hög hjärtkärlrisk 
på grund av sockerstörning. 
 Viveca Ritsinger: Causes 
and mechanisms of an adverse 
outcome in patients with glucose 
abnormalities and cardiovascular 
disease: epidemiological and 
biochemical analyses.

 Tack vare dina gåvor är 
denna forskning möjlig.

Oupptäckt sockerstörning ökar infarktrisk
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Bättre prognos Personer 
med typ 2-diabetes som 
genomgått ett kranskärls-
ingrepp har mindre risk att 
dö i hjärtsvikt än diabetes-
sjuka som inte genomgått 
något sådant ingrepp innan 
de utvecklade svikt. Det visar 
en stor registerstudie vid 
Karolinska institutet som har 
stöd av Hjärt-Lungfonden.

För personer med typ 2-dia-
betes är hjärtsvikt vanligt och 
mer allvarligt än för hjärt-
sviktspatienter utan diabetes. 
Av de 35 000 personer med 
hjärtsvikt som forskarna vid 
Karolinska institutet studerat 
hade en fjärdedel typ 2-diabe-
tes. Dessa löpte betydligt hö-

gre risk att avlida inom åtta år 
efter insjuknandet i hjärtsvikt 
och sämst prognos hade de 
diabetespatienter som också 
led av kranskärlssjukdom, 
det vill säga kärlkramp eller 
hjärtinfarkt. 

Enligt studien har ungefär 
hälften av de som lider av 
typ 2-diabetes och samtidig 
kranskärlssjukdom genom-
gått kranskärlsingrepp i form 
av antingen bypassoperation 
eller ballongvidgning, PCI, 
innan de utvecklade hjärt-
svikt. För dem var prognosen 
för långtidsöverlevnad klart 
bättre än för dem som inte ge-
nomgått ett sådant ingrepp. 

Resultatet kvarstod även 

efter justering för faktorer 
som hög ålder eller andra 
sjukdomar. Studien tyder 
därför på att ett kranskärls-
ingrepp kan vara av vikt för 
att förbättra prognosen hos 
patienter med kombina-
tionen typ 2-diabetes och 
kranskärlssjukdom.

Studien visar också att 
över 90 procent av patienter-
na med typ 2-diabetes har en 
eller flera andra sjukdomar 
som kan leda till hjärtsvikt, 
till exempel högt blodtryck, 
KOL eller förmaksflimmer. 
 Johansson et al: Prognostic 
Implications of Typ 2 Diabetes 
Mellitus in Ischemic and No-
nischemic Heart Failure.

Diabetessjuka har nytta av PCI och bypass

Motion är extra viktig för personer med sockerstörning.
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Bra kondition 
skyddar  
stressade
Motkraft Forskning vid Sahl
grenska akademin i Göteborg 
visar att personer som är i 
bra fysisk kondition verkar 
vara bättre skyddade mot de 
negativa effekterna av stress 
än de som har dålig kondition. 
Stressade personer med dålig 
kondition uppvisade i studien 
i högre grad riskfaktorer för 
hjärtkärlsjukdom som högt 
blodtryck och höga blodfetter.

Studien omfattar cirka 200 
kvinnor och män i åldern 
25−50 år, med ett kroppsmas
seindex (BMI) mellan 18 och 
30. Ingen av studiepersonerna 
åt mediciner. Uppgifterna om 
deras stressnivå, kondition 
mätt i form av syreupptag
ningsförmåga, blodfetter, BMI, 
blodtryck och sockerbalans 
hämtades från en tidigare och 
större studie i Västra Götaland.
 Gerber et al: Fitness mode-
rates the relationship between 
stress and cardiovascular 
factors.

av de som har 
hjärtsvikt har 
besvär med 
att röra sig.

Källa: Rikssvikt
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Riktig kämpe 
med lagat hjärta
Gunnar Skarland minns de kaotiska timmarna efter 
sin sons födelse i mars 2005. Och ambulansfärden  
och läkarna som talade om något slags hjärtfel.  
”Vi insåg att pojken måste få ett namn snabbt. 
Abbe tänkte jag. Ett bra namn på en riktig kämpe.”
TexT SVEN MAGNUSSON  FoTo ANNA VON BRÖMSSEN
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12 Forskning för hälsa

Elva år senare, när vi möts, är känslan av 
kaos långt borta. Huset ute på Björkö är 
nybyggt med havsutsikt genom de stora 
fönstren. Huset är litet, byggt som en 
tårtbit utan räta vinklar för att få plats 

på den lilla tomten, med polerat betonggolv och 
väggar av massivt trä. 

– Det här är min fru Marias uppväxtplats och vi 
har alltid varit på ön på somrarna, berättar Gunnar 
medan Abbe går och hämtar ingredienser till en 
kolakaka. ”Smör och socker och sirap”, säger han. 
”Och mjöl och sådan där, vad heter det… vanilj”.

Abbe föddes på Borås BB efter en helt normal 
graviditet. 

– Fast jag ville inte komma ut, säger Abbe och 
gör smöret lite mjukt i mikron. 

”Er son har ett hjärtfel, det har ni kanske förstått”, 
hade läkaren sagt, men Maria och Gunnar hade 
bara oförstående tittat på henne. De skulle ju bara 
in och föda en lillebror till tvåårige Hugo, inte åka i 
sin bil efter en akutambulans till Drottning Silvias 
barnsjukhus i Göteborg med ett döende barn. 

Nu var hela tillvaron ett töcken, två omtumlade 
föräldrar som inte hann ta till sig vad som hände 
runt dem. Senare har de förstått att förbindelsen 
mellan hjärtat och lungorna var blockerad och att 
det var ett hål mellan kamrarna.

De installerades på kvinnokliniken medan Abbe 
låg borta på barnhjärtcentrum. 

– Det var smått absurt, vi satt rödgråtna och åt 
vår frukost bland nyförlösta mammor som hade 
små plastbaljor med barn intill sig. 

Fragment av minnen som är långt från dagens 
lugn ute på Björkö och vardagen inne på fastlan-
det. Där, i villan i Lerum, har Gunnar och Abbe 
av tradition en läsestund vid sängen varje kväll. 
Alla Harry Potterböcker är genomlästa. Här sker 
också filosofiska samtal: En gång tittade Abbe på 

Gunnars hjärtebarnsarmband och frågade: ”Är det 
jobbigt?”

Gunnar: ”Jobbigt?”
Abbe: ”Ja. Att ha ett hjärtebarn.”
Gunnar: ”Näe, alltså jobbigt …”
Abbe: ”Jag menar om det är jobbigt att ha en son 

som är sjuk. Med oro och så?”
Gunnar: ”Det var det en gång, men all annan tid 

är det värsta lyxen att ha dig, så gosig, och duktig, 
och rolig, och världens bästa. Därför vill jag alltid 
ha de här armbanden på mig. För att jag är stolt.”

Abbe hAr stort Avstånd mellan svalg och gom och 
har fortfarande lite svårt att artikulera konsonan-
ter. Men en svalgoperation har underlättat. 

– Hans talförmåga har sakta kommit ifatt språket, 
säger Gunnar.

Efterhand börjar livet formas till normal vardag. 
Abbe går i femte klass i en Montessoriskola. Eng-
elska är ett favoritämne.

– Nästa år ska jag byta skola till samma som 
Hugo, berättar han.

Han rider tillsammans med mamma Maria på 
familjens västernhäst, spelar tv-spel med kompisar 
och åker skidor med familjen i fjällen.

– Jag brukar höra hur han sjunger utför hela 
backen, säger Gunnar. 

Tack vare forskning och behandlingar finns det 
en framtid. En framtid som ser allt ljusare ut.

– Jag vill bli en youtuber när jag blir stor, säger 
Abbe. Eller dataspelskonstruktör. Något bra blir det.

Gunnar nickar igenkännande.
– En yrkesutbildning, något han gillar och orkar 

vore underbart, säger han. 
Hjärtfelet gjorde att läkarna tidigt misstänkte ett 

kromosomfel som kallas 22q11-deletionssyndrom. 
Ett syndrom som kan orsaka hjärtproblem. 

Under åren som gått har Abbe varit med om tre 

Jag hoppas att man forskar brett. 
Nya metoder att utföra operationer, 
att komma på hur man ska klara  
av komplexa fel som hittills varit 
svåra att lösa.”
Gunnar Skarland
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 Personligt
Namn: Gunnar Skarland
Ålder: 50 år
Familj: Maria och 
barnen Hugo, 14, och 
Abbe, 11.
Bor: Lerum, sommar-
hus i Göteborgs norra 
skärgård.
Jobbar: Art director på 
reklambyrå.
Intressen: Cyklar 
mountainbike, fotogra-
ferar.

Namn: Abbe Skarland
Ålder: 11 år
Jobbar: Går i 5:e klass 
i föräldrakooperativ – 
montessoriskola.
Intressen: Dataspel, 
ridning, dans, scoutliv.

13
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14 Forskning för hälsa

öppna hjärtoperationer, den första gjordes när han 
var sex dagar. 

Vid senare operationer har läkarna vidgat 
och senare ersatt den blockerade lungartären 
samtidigt som hålet mellan kamrarna täpptes 
till. Läkarbesöken och inläggningarna har avlöst 
varandra genom åren. Abbe har tillbringat mer än 
80 nätter på sjukhus.

Gunnar är invald i Hjärtebarnsförbundets styrelse 
och inser värdet av ständig forskning på området. 

– Jag hoppas att man forskar brett. Nya metoder 
att utföra operationer, att komma på hur man 
ska klara av komplexa fel som hittills varit svåra 
att lösa, säger han och sätter fram kaffekoppar 
på bordet. Men också att fortsätta utveckla me-
toder som gör operationerna enklare och mindre 
riskfyllda, som till exempel klaffbyten via kateter. 
Men det finns också behov av forskning kring hur 
hjärtebarnen mår senare i livet. GUCH (vuxna med 
medfödda hjärtfel) är ju faktiskt en helt ny patient-
grupp och där finns mycket man behöver lära sig.

Familjen har varit på läger tillsammans med  an-
dra familjer med hjärtebarn där de sett vikten av att 
Abbe träffar andra barn med samma erfarenheter av 
lagade hjärtan och ärr på bröstet:

– Vi pratade om Minecraft på lägret. Och om hur 
många operationer vi gjort och så, säger Abbe. 

Beställ skriften om 
Barnhjärtan utan kostnad

  Läs mer om medfödda hjärtfel i Hjärt-Lungfondens 
skrift Barnhjärtan. Beställ den utan kostnad med talong-
en längst bak i tidningen. Den finns även som pdf eller 
att beställa på www.hjart-lungfonden.se/skrifter

 Hjärt-Lungfonden  XXXXXXXXXX  2

XXXXXX

Barnhjärtan
En skrift om medfödda hjärtfel

13APB2_omslag_8381.indd   2

2013-11-25   15:24:42

det finaste av hjärtan
  Gunnar har en blogg där han berättar om livet 

i familjen. Han skriver kärleksfullt om familjens 
hjärtan, hustruns, Hugos och så lille Abbes: ”Det 
nyaste av mitt hjärtas hjärtan hade en vinglig start. 
Trasigt när det kom till världen, men vackrare än 
vackrast när det lappats ihop av gudabenådade 
kirurger. Det är det finaste av hjärtan och det klappar 
och slår som det ska, tack vare en läkarkonst värd 
namnet. Ett hjärta som rymmer alla människor som 
någonsin korsat dess väg, som smittar av sig av sin 
bubblande kärlek till alla som är villiga att ta emot 
av det.”
Läs mer: www.hejaabbe.com

Abbe, pappa Gunnar 
och mamma Maria.
Efter år av läkarbesök 
och inläggningar 
uppskattar Abbe vis-
telserna på familjens 
sommarställe på 
Björkö i Göteborgs 
skärgård. Det är 
också viktigt att han 
träffar andra barn 
med samma erfaren-
heter, till exempel på 
speciella läger för 
hjärtebarn.
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Viktigt med tidig upptäckt
Forskningens mål

Forskningen om barn
hjärtan ligger långt 
framme i Sverige.

– Men vi har fortfarande 
otillräckliga kunskaper 
om hur barn med olika 
typer av hjärtproblem 
har det i sin vardag. Här 
behövs mer forskning,  
säger barnkardiolog  
Håkan Eliasson.

Ett barn pEr år i Sverige dör eller 
får svåra hjärtskador för att de inte 
kan opereras tillräckligt snabbt. Det 
drabbar framför allt barn som föds på 
mindre sjukhus långt från specialist
sjukhusen.

– Det finns telemedicin där vi snabbt 
kan diskutera fall och ge snabba råd. 
Men framför allt har det stor betydelse 
att kunna göra korrekta och tidiga diag
noser, säger Håkan Eliasson, barnkar
diolog på Astrid Lindgrens barnsjukhus 
i Solna. 

– Kan vi hitta barn med hjärtproblem 
redan i fosterstadiet vet vi vad som 
väntar när barnet föds. Vi kan förbereda 
och om det är nödvändigt planera en 
förlossning på ett kirurgiskt centrum 
och vi kan också förbereda föräldrarna 
på vad som väntar. 

I takt med att barnmorskor blir allt 
skickligare vid ultraljudsundersök
ningen ökar den möjligheten.

 I dag är överlevnaden bland barn 
med hjärtproblem hög i vårt land 
jämfört med de flesta andra länder. 

Och forskningen tar hela 
tiden små steg framåt. 
Kateterburna ingrepp är ett 
exempel – tidigare var det 
bara vuxna som fick nya 
hjärtklaffar via en kateter, 

i dag kan en del barn slippa 
Håkan 
Eliasson
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en öppen operation eftersom även de 
numera kan få nya klaffar med hjälp av 
kateter via ljumsken.

Håkan Eliasson värjer sig mot att tala 
om en nollvision. Det är orealistiskt, 
menar han.

– Vi gör naturligtvis allt vi kan för att 
rädda varje enskilt barn, men framför 
allt måste vi utveckla behandlings
metoder för att ge alla hjärtbarn bättre 
livskvalitet.

DE allra flEsta barn med så kallat en
kammarhjärta klarar alla tre operatio
nerna utan allvarligare komplikationer, 
men de flesta kommer att behöva hjärt
transplanteras förr eller senare och kan 
räkna med inskränkningar i sin vardag 
på grund av nedsatt ork.

 Läkarna vet i dag att dödlighet efter 
hjärtoperationer oftast sker första 
året, det är den mest kritiska perioden. 
Enkammarhjärtan opereras till exempel 
ytterligare en gång efter sex månader. 
Kanske ska barnen vara kvar på sjukhu
set den tiden? 

Håkan Eliasson är tveksam:
– Det betyder mycket för barnen och 

för familjerna att barnen får komma 

hem. Ska vi rädda ett barn till priset av 
att 50 ska tillbringa ett halvår på sjuk
hus? Det finns inga självklara svar.

Han är en av få barnkardiologer i 
landet och han ångrar inte sitt yrkesval:

– Det är en intressant specialitet 
där vi följer patienten från nyfödd till 
tonåren. Det är spännande och otroligt 
givande att följa barn och hela familjer 
över lång tid, säger Håkan Eliasson. 
TexT svEn magnusson

Korrekta och tidiga diagnoser 
är avgörande. Om hjärtproblem 
upptäcks redan i fosterstadiet 
kan åtgärder inför förlossningen 
förberedas.

95 procent överlever
   Ett av hundra barn föds med hjärtfel  
i Sverige, det är cirka 1 000 barn  
varje år.

   I dag överlever 95 procent av barnen 
med medfödda hjärtfel. Men fem av 
hundra hjärtbarn når inte vuxen ålder. 

   Alla barns hjärtan undersöks med 
stetoskop efter förlossningen. Ändå 
lämnar 1–2 barn BB varje månad 
med ett oupptäckt hjärtfel.

   Tack vare forskningen har andelen 
hjärtbarn som räddas till livet ökat 
från 60 till 95 % de senaste 50 åren.
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16 Forskning för hälsa

Närstående ‒ stödet i vardagen 
Vill du berätta om hur det är att vara närstående till någon  

som är sjuk? Din berättelse kan bli ett stöd för andra. 
Skicka ett mejl till info@hjart-lungfonden.se

Med pappas kärlek 
som kompass

Som tonåring hittade Erik Arvidsson sin pappa 
Ingemar död på golvet. Saknaden är stor trots 
att det är över 20 år sedan det hände.

När Erik Arvidsson var 19 år 
fann han sin 50-åriga pappa 
Ingemar livlös på golvet i 
vardagsrummet. Ingemar 

hade utan förvarning drabbats av en 
massiv hjärtinfarkt, och Eriks desperata 
försök att hjälpa honom med hjärt-
lungräddning och ambulans kunde inte 
ändra det som hänt. Den där fredagen i 
september 1993 skulle bli starten på en 
mysig helg, men blev i stället en tragisk 
vändpunkt. 

Familjen Arvidsson, Erik, hans 
mamma och två yngre systrar, valde att 
dela sin sorg med släktingar och nära 
vänner. De pratade mycket om det som 
hänt och samtalen var en stor hjälp.   

– Vår släkt och våra vänner ställde 
upp jättemycket, och det bästa för 
oss var att inte försöka hålla inne våra 
tankar och känslor. 

I dag är ErIk En vuxen man med tvilling-
döttrar på sju år och ett krävande arbete 
som tv-producent. Erik beskriver sin 
pappa som varm och omtänksam, en 
man som alltid månade om sin familj. 

– Jag tänker nästan varje dag på 
det som hände, och på allt jag skulle 
vilja prata med honom om. Jag saknar 
möjligheten att möta honom som vuxen 
med de tankar och frågor jag har i dag. 
Men jag hoppas alltid att han skulle 
 gillat mina val, och det påverkar mig 
när jag fattar beslut.

Under åren har Erik funderat mycket 
på varför hans pappa blev sjuk. För 

Ingemar levde ett sunt liv och det finns 
ingen känd hjärtsjukdom i släkten. 
Kanske var stress en orsak, han hade 
ett ansvarsfullt arbete som överläkare 
och avdelningschef på ett sjukhus. Men 
allt är spekulationer och funderingar. 
Ändå har Ingemars öde påverkat Eriks 
livsstil.  

– Jag är 42 nu, pappa var 50 när han 
gick bort och jag vill inte att det ska 
hända mig. Därför tränar jag regelbun-
det, försöker leva så sunt som möjligt 
och har gjort en ordentlig hälsokontroll. 
Det är viktigt för mig att veta att min 
kropp är frisk och att jag orkar hänga 
med i barnens tempo.  

Erik är stolt pappa till Myra och Viola 
och tillsammans håller de minnet av 
farfar Ingemar levande. 

– Vi pratar om honom och då och då 
åker vi till graven. När de blir äldre ska 
jag berätta varför han inte finns här, men 
nu räcker det för dem att farfar sitter 
uppe i himlen och alltid är med oss. 
TexT annE Hammarskjöld 

FoTo prIvat

Erik är i dag 42, tränar och lever sunt – här 
tillsammans med döttrarna Myra och Viola.

Erik på ett barndoms
kort med pappa Ingemar, 
som vid blott 50 års 
ålder drabbades av 
hjärtinfarkt. 

Så möter du sorgen
För Erik Arvidsson var det en stor hjälp att få prata mycket om sin pappa och det som 
hänt. Här är Eriks förslag på hur man kan hjälpa en ung person med sorg. 

    Låt personen prata om det som hänt, och lyssna även om det är smärtsamt. 
    Låt sorgen och alla tankar som kommer med den ta tid. 
    Alla sörjer olika – en del behöver prata, andra vänder tankarna inåt. Låt det vara så.
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17Forskning för hälsa

Gör så här: Lös krysset och skicka in lösningen senast 
20 mars.
E-post: Mejla lösenordet i de blåtonade rutorna till  
korsord@appelberg.com Kom ihåg att ange ditt namn,  
din postadress, ditt telefonnummer och din e-post-
adress.

Vykort: Skriv lösenordet på ett vykort, komplettera 
med ditt namn och dina adressuppgifter och skicka till: 
Hjärt-Lungfondenkrysset, Appelberg, 
Box 7344, 103 90 Stockholm

Lös Hjärt-Lungfondenkrysset! Vinn Hjärtat, en bok som har  
skrivits av några av Sveriges främsta hjärtspecialister, forskare och läkare.

Boken beskriver 
olika hjärtsjuk
domar, hur de 
uppstår och  
 deras behandling.
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Lösenordet i förra krysset var ”Ett gott skratt förlänger  
livet” och vinnarna är:
Ing-Britt Rahm, Surahammar, H Nordmark, Västerås,  
Carin Sköld, Skövde, Uno Åkesson, Nässjö, Inga Englund,  
Söderhamn, Elisabeth Grön, Skara, Bo Karlsson, Sturefors, 
Vivi Anne Rundlöf, Gråbo, Torsten Eriksson, Falun, Bernt 
Malmlöf, Perstorp, Inga-Lill Åkerstedt, Garphyttan, Gunnar 
Myrqvist, Ulricehamn, Ingrid Öhberg, Klässbol, Bibbi Söder-
lund, Danderyd, Ulf Grimsell, Valdemarsvik.

Grattis! 
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18 Forskning för hälsa

Forskarporträttet Nio av tio opererade hjärtbarn över-
lever. Men för att fler ska få chansen till ett bättre liv behövs 

mer stöd och forskning om förbättrad livskvalitet, säger 
barnkardiologen Katarina Hanséus. 

TexT: SUSANNA LINDGREN  FoTo: PETER WESTRUP

Ökat fokus på  
barns livskvalitet

17FFH1_18_19_forskarportr_tt_inl_13853.indd   18 2017-01-18   11:34:18



19Forskning för hälsa

Det är månDag morgon på Barnhjärtcentrum 
i Lund. Överläkare Katarina Hanséus, som haft 
jour över helgen, har just haft dragning med kol
legorna. Två nya fall med planerad operation – en 
sexåring med hål i förmaksskiljeväggen och ett 
barn på sex månader med hål i kammarskiljeväg
gen. Och så ett akutfall – en nyfödd bebis från 
Stockholm vars blodkärl i hjärtat har bytt plats och 
som behöver opereras de närmaste dagarna. För 
barnet med hål i förmaksskiljeväggen var tanken 
att stänga hålet med en kateter vilket vore mest 
skonsamt, men de anatomiska förutsättningarna 
gör att operation är bättre.  

– På många sätt en helt vanlig måndagsdrag
ning, säger Katarina Hanséus, som har sitt arbets
rum på sjukhusets tredje våning. 

På avdelningen finns 15 barn och ungdomar. 
Några väntar på operation och andra på att få åka 
hem. Ungefär hälften av arbetstiden träffar hon 
de unga patienterna, både de som ligger på avdel
ningen och de som besöker Barnhjärtcentrums 
mottagning, vilket är närmare 50 barn i veckan. 
Resten av tiden går åt till administration, åt att 
chefa och att arbeta nära eller handleda unga 
blivande kardiologer och yngre kollegor.  

För fem år sedan stod vi inför ett generations
skifte inom barnkardiologin. I Lund är återväxten 
räddad och vi är i en bättre situation än tidigare 
eftersom de flesta som söker sig till dessa hög
specialiserade jobb också vill forska, säger hon.

Själv bedriver Katarina Hanséus i dag ingen 
egen forskning. Däremot verkar hon för att andra 
– både läkare och sjuksköterskor – får den tid som 
behövs för att forska parallellt med det kliniska 
arbetet med patienterna.

– Forskningen är lika viktig som det kliniska ar
betet. Det är lätt att låta det dagliga patientarbetet 
ta upp all tid, men forskning handlar om morgon
dagen. Ska den gynnsamma utveckling som vi haft 
inom barnkardiologi fortsätta måste vi fortsatt 
satsa också på den smala forskningen. 

Hon tar ett pågående forskningsprojekt som 
exempel:

– Det går att utreda mekanismer bakom högt 
blodtryck i lungkretsloppet. Vid många hjärtfel 
är sänkt tryck centralt för hur patienten mår efter 

Forskningen är lika viktig som det kliniska 
arbetet. Det är lätt att låta det dagliga  
patientarbetet ta upp all tid, men forskning 
handlar om morgondagen.”

 Personligt
Namn: Katarina 
Hanséus
Titel: Docent, 
överläkare och 
sektionschef i 
barnkardiologi vid 
Barnhjärtcentrum 
vid Skånes Uni-
versitetssjukhus i 
Lund.
Bor: Bjärred.
Forsknings
intresse: Uppfölj-
ning efter kirurgi på 
barn med enkam-
marhjärtan.
Bästa nyheterna 
inom barnhjärt
vården: Att så 
många vill jobba 
och forska inom 
barnkardiologi. 
Dessutom har vi ett 
bra nationellt forsk-
ningssamarbete. 
Om HjärtLung
fonden: Att vi har 
ett så bra nationellt 
samarbete inom 
barnkardiologi är 
mycket tack vare 
Hjärt-Lungfonden 
som stimulerade 
oss att gå samman. 
Vi har startat flera 
gemensamma pro-
jekt, till exempel det 
svenska biobanks-
projektet och det 
påbörjade arbetet 
med gemensamma 
riktlinjer för uppfölj-
ning av barnen med 
svårast hjärtfel. 
Intressen: Fotogra-
fering, havet, sjö-
sport, skidåkning.
Högsta önskan: 
Att svensk barn-
hjärtsjukvård ska 
fortsätta att hålla 
ihop och presentera 
fler goda resultat.

operationen. Ju mer vi vet om hur det fungerar och 
vad som riskerar att höja trycket desto bättre går 
det för barnen.  

Statistiskt sett kommer tio av avdelningens 
15 inlagda hjärtbarn att efter operation leva helt 
vanliga liv. De andra fem, de som har de mer kom
plicerade hjärtfelen, kommer sannolikt att möta 
betydligt tuffare utmaningar i livet än andra barn. 

– Långtidsresultaten och den framtida livskva
liten beror på alla samverkande faktorer – hur 
barnet behandlas både före, under och efter 
operationen. Därför behöver vi forskning på alla 
områden och det är ett måste att förutom det 
medicinska resultatet också se på livskvalitet och 
långtidsuppföljning, säger hon.

av De 16 000 barn i Sverige som har hjärtdiagnos 
beräknas en tredjedel vara i behov av extra stöd för 
att klara vardagen, i många fall mer stöd än de har 
i dag. 

– I de mest komplicerade fallen, såsom barn med 
enkammarhjärtan, vet vi att omfattande sjukhus
vård med upprepade operationer kan påverka både 
den motoriska utvecklingen och den kognitiva 
förmågan. Trots att de är normalbegåvade kan 
barnen behöva lite extra stöd och det ska de inte 
behöva upptäcka genom dåliga skolresultat. 

Hur stödet ser ut varierar i landet, och här finns 
mycket att göra. 

– Inom svensk barnkardiologi jobbar vi därför 
med att ta fram nationella riktlinjer för uppfölj
ningsprogram för barn med medfödda hjärt
problem, säger hon. 

Det finns ett bra nationellt forskningssamarbete 
inom barnkardiologi, men Katarina Hanséus 
önskar att det vore lättare att få forskningsanslag, 
även för mindre projekt. 

– Det finns ett stort intresse för att med forsk
ning förbättra livet för hjärtbarnen. Om enskilda 
forskare kunde få stöd även för mindre projekt 
skulle det hjälpa fler att komma igång. Forskning 
behövs på så många områden. Livskvalitet skapas 
både i labbmiljö och genom uppföljning. 

 Tack vare dina gåvor är denna forskning möjlig.
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20 Forskning för hälsa

Ellica Björklund susar iväg för att hämta 
kaffe och kaka. Den tjocka svarta flätan 
svänger fram och tillbaka i en mjuk rörelse 
och snuddar vid baksidan av låren. Bredvid 

hoppar hunden Teo, ivrig över besöket och kanske 
också över anblicken av fatet med kakor som Ellica 
sätter ner på bordet.

– Jag är nöjd med att kakorna blev så goda trots 
att det inte är något vanligt socker i dem. Och vete
mjölet är ersatt med kokosmjöl och mandelmjöl. Nu 
äter jag knappt kakor längre, men det är härligt att 
kunna unna sig något gott ibland, säger hon och ler.

När hon tidigare i höstas fick veta att hon hade 
diabetes blev hon förvånad. Och ändå inte. Föt
terna hade värkt en längre tid och synen plötsligt 
blivit sämre. När hon snabbt flyttade blicken 
mellan olika föremål hade hon svårt att fokusera 
och världen hade blivit lite suddigare. Eftersom 
hon har fibromyalgi trodde hon först att värken 
berodde på det. Synförsämringen tänkte hon 
egentligen inte så mycket på utan tog mest som ett 
ålderstecken.

– Att ha fibromyalgi känns lite som att ha ständig 
träningsvärk utan att ha gjort något. Man blir 
också väldigt trött och känner sig febrig. Men nu 
var det värre än det brukar, så till slut bestämde jag 
mig för att kolla upp det ändå, berättar Ellica.

Väl på vårdcentralen upptäckte läkaren att ingen 
hade tagit prover på Ellica på flera år.

”Om jag kunde äta mig till det här kan jag också äta mig 
ur det”. Så tänkte Ellica Björklund när hon fick reda på att 

hon hade diabetes. Drygt två månader efter sin diagnos 
har hon helt normala värden igen – utan medicinering.

TEXT Sara BergqviSt  FOTO anna von BrömSSen

– Nästan allt var fel. Blodsockret var alldeles 
för högt och blodtrycket likaså. Tidigare åt jag 
lågkolhydratkost för min fibromyalgis skull, men 
de senaste åren har jag slarvat en hel del – inte 
minst genom att äta mycket choklad. Så jag tänkte 
att om jag kunde äta mig till den här diabetesen så 
kan jag också äta mig ur den, säger Ellica med en 
bestämd glimt i de brungröna ögonen.

I samband med besöket på vårdcentralen skrev 
läkaren ut medicin – Metformin – men den har  
Ellica fortfarande inte rört. 

– Förra gången jag började med lågkolhydratkost 
gick jag ner 18 kilo på sju månader och alla mina 
värden blev genast mycket bättre. Det var åtta år 
sedan och nu kände jag mig jättemotiverad att 
göra samma sak igen, berättar Ellica.

Ellica är med i en Facebookgrupp som heter 
Smarta diabetiker. Facebookgruppen lyfter bland 
annat fram forskningsresultat kring diabetes, 
något som Ellica tycker är oerhört viktigt.

– Det behövs mycket mer forskning kring 
diabetes, inte minst kring kosten och vad man kan 
göra själv för att påverka sin hälsa som alternativ 
till läkemedel. Jag är ju själv ett bra exempel på hur 
viktigt det är.

Efter bara drygt två månader med lågkolhydrat
kost är hennes värden nu helt normala igen. Faste
blodsockret som ursprungligen låg på strax över  

Bättre kost fick 
Ellica att orka mer
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21Forskning för hälsa

” Det behövs mycket mer  
forskning kring diabetes,  
inte minst kring kosten och 
vad man kan göra själv för  
att påverka sin hälsa som  
alternativ till läkemedel.”

 Personligt
Namn: Ellica Björklund
Bor: En 142 kvadratme-
ter stor trea med öppen 
planlösning, egen ute-
plats och radhuskänsla 
i centrala Borås.
Familj: Maken Lars och 
Ellica har tillsammans 
åtta utflugna barn från 
sina tidigare äktenskap. 
Utöver det består famil-
jen av fyra barnbarn och 
hunden Teo som är en 
Shetland sheepdog.
Fritidsintressen: Virk-
ning och promenader 
med hunden Teo. Säljer 
sina virkade föremål via 
Facebooksidan Auktio-
ner för välgörenhet.
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9 millimol per liter och som bör ligga under 7 är nu 
nere på 5–6. Långtidsblodsockret som visar blod-
sockervärdena över en längre period har nästan 
halverats. Och blodtrycket har sjunkit från 140/98 
till 130/80. På köpet har hon gått ner närmare fem 
kilo och minskat midjemåttet med 13 centimeter.

En annan viktig aspekt av hälsan som diabetiker 
är motion. För Ellica betyder det en timmes pro-
menad med Teo varje dag, oavsett väder. På grund 
av fibromyalgin är det ibland det enda hon orkar 
göra på en hel dag. 

– Men ut, det måste jag. Tack vare kostomlägg-
ningen orkar jag gå mycket fortare nu. Och jag är 
inte lika trött längre, berättar Ellica.

Dagar hon måste hålla sig inne virkar hon gärna 
i den mån hon orkar. Hon visar ett par lila sockor 
i herrstorlek på vardagsrumsbordet som precis 
blivit klara. På hyllan under en rad familjeporträtt 
står en rad virkade tomtar, ljuslyktor och andra 
virkade föremål. Merparten av dem ska snart 
säljas på Facebooksidan Auktioner för välgören-
het som Ellica driver tillsammans med en annan 
virkentusiast. Utropspriset motsvarar garnkost-
naden och alla intäkter därutöver går oavkortat till 
den välgörenhetsorganisation som de för tillfället 
valt att skänka till.

– Sedan tre och ett halvt år tillbaka är jag sjuk-
pensionär. Motvilligt, för jag vill verkligen arbeta. 
Men det här är ett sätt att ändå känna att jag gör 
något samhällsnyttigt, säger Ellica. 

 Läs mer i Hjärt-Lungfondens skrift Diabetes. 
Beställ den i tryckt form eller ladda ner som pdf från 
www.hjart-lungfonden.se/skrifter

Diabetes – en kärlsjukdom
En skrift om förhöjt blodsocker

Allt vanligare med  
typ 2-diabetes

 Diabetes är inte ett utan flera olika tillstånd, med 
olika orsaker. Den gemensamma nämnaren är att 
sockerhalten i blodet är för hög eftersom kroppen 
inte kan använda energin från maten på rätt sätt.
I Sverige har minst 450 000 personer diabetes.  
10 procent av dem har typ 1-diabetes. I de fallen har 
kroppens egen insulinproduktion helt – eller nästan 
helt – upphört. 
    Typ 2-diabetes innebär att känsligheten för insulin 
är nedsatt och att man istället ofta har höga insulin-
nivåer då mer normala nivåer av insulin inte räcker 
till för att täcka kroppens behov. Beräkningar visar 
att minst 10 procent av svenskar över 65 år har typ 
2-diabetes.

Stöd forskningen med Swish
I år dör fler av hjärt-lungsjukdom än av något annat. 
Har du Swish i din mobiltelefon är det lätt att stödja 
forskningen som gör att fler får tid att leva. Ge din 
gåva via vårt Swish-nummer: 90 91 92 7. 

När du ger en minnes- eller gratulationsgåva där 
ett kort skickas ut rekommenderar vi däremot att 
du går in på vår webbplats. Det är svårt att få plats 
med hälsning och adress i ett Swish-meddelande!
Swisha din gåva till nummer: 123 90 91 92 7

Ellica Björklund och hunden Teo är ett bra team. Varje dag tar de en timmes  
promenad. 

”  Tack vare kostomläggningen 
orkar jag gå mycket fortare 
nu. Och jag är inte lika trött 
längre.”

Kost vid diabetes
 Socialstyrelsen 

har gett ut en skrift 
om lämplig kost vid 
diabetes, Kost vid 
diabetes – en väg-
ledning till hälso- 
och sjukvården. 
Skriften kan bestäl-
las eller laddas ner 
på Socialstyrelsens 
hemsida.
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I GöteborG är Lisbeth Winberg den för-
sta person deltagarna i SCAPIS kom-
mer i kontakt med. Det är hon som tar 
emot samtal och mejl från dem som fått 
en inbjudan och som bokar alla tider.

− Man kan säga att jag fungerar som 
spindeln i nätet. Det är ett riktigt roligt 
jobb. Mer än 95 procent av alla som hör 
av sig är glada över att ha fått en inbju-
dan och de flesta ser det som en dubbel 
vinst – de kan hjälpa forskningen 
framåt samtidigt som de får en grundlig 
hälsoundersökning alldeles gratis.

En del säger att de måste tacka nej 
eftersom de inte kan ta ledigt från sina 
arbeten.

− Då påminner jag dem om att de 
utan vidare lägger tid på att serva sin bil 
– och nog är det här viktigare än bilen? 
Då ändrar sig många och ställer upp, 
säger Lisbeth Winberg.

Andra är rädda för att undersökning-
en ska resultera i att man upptäcker en 

sjukdom.
− Då försöker jag 

förklara för dem att om 
läkarna hittar något innan 
symptomen uppstår blir 
det lättare att behandla.
Lisbeth Winberg är 

Hjältar 
i vardagen
Den stora befolkningsstudien SCAPIS 
kommer förhoppningsvis att resultera i 
stora forskningsgenombrott. Men vore 
det inte för alla de som dagligen tar 
emot de 30 000 studiedeltagarna skulle 
inte projektet kunna bedrivas. Lisbeth 
Winberg och Carina Hansson är två av 
SCAPIS vardagshjältar.
TexT karIn strand FoTo björn MartInsson

biomedicinsk analytiker och har själv 
arbetat med kliniska prövningar inom 
hjärt-kärlområdet i 30 år. Hon är 
övertygad om att SCAPIS kommer att 
leda till att forskarna hittar markörer 
i blodet som påvisar hjärt-, kärl- och 
lungsjukdom och att kunskapen om 
sjukdomarna kommer att fördjupas.

− Att den här forskningen kommer 
att gagna mina barn och barnbarn råder 
det inga tvivel om.

CarIna Hansson är forskningsunder-
sköterska och arbetar med SCAPIS 
i Malmö. Även hon är övertygad om 
att studien kommer att ge det resultat 
forskarna önskar sig.

− Tänk så mycket lidande som kan 
undvikas och pengar som kommer att 
sparas i framtiden, säger hon.

Tack vare att Carina Hansson roterar 
mellan arbetsuppgifterna träffar hon 
många av studiedeltagarna upp till tre 
gånger.

− En vecka arbetar jag med provtag-
ning, en annan med 24-timmarsblod-
tryck eller EKG, en tredje i receptionen 
och en fjärde sitter jag i telefon och 
ringer till kallade personer som inte 
hört av sig. Jag träffar många av delta-

garna flera gånger och lär känna dem. 
På det viset blir det tråkigt när studien 
är klar, säger hon.

Precis som i Göteborg anser Malmö-
borna att en kallelse till SCAPIS är som 
att slå två flugor i en smäll.

− Många tycker att de vunnit högsta 
vinsten på lotteri. De får en fantastisk 
hälsoundersökning samtidigt som de 
tror på forskningen och att den ska ge 
resultat, säger Carina Hansson. 

Carina Hansson, forskningsundersköterska, och Ahmad Shebel, bio-
medicinsk analytiker, har tagit hand om många av de 4 000 personer 
som undersökts i Malmö.

SCAPIS ‒ den unika kunskapsbanken
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Lisbeth 
Winberg

Sex univerSitet  
i Samarbete

 SCAPIS är en världsunik studie som 
pågår i Sverige just nu. 30 000 svensk-
ar genomgår en bred hjärt-, kärl- och 
lungundersökning vid universitets-
sjukhusen i Göteborg, Malmö, Linkö-
ping, Stockholm, Uppsala och Umeå. 
Målet är att få mycket större kunskap 
om sjukdomarnas uppkomst för att 
kunna förhindra dem innan de uppstår. 
SCAPIS finansieras framför allt genom 
gåvor från Hjärt-Lungfondens givare. 
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Ärtsoppan Är uppÄten och kaffekoppar
na klirrar på borden i Öregrunds vackra 
Societetshus, beläget precis invid 
havet. Här har ett 50tal pensionärer 
från SPF Seniorernas lokalförening 
Havsörnen samlats för att äta lunch, 
umgås och för att lära sig mer om 
sömnapné. Mirjam Ljunggren, läkare 
vid Akademiska sjukhuset i Uppsala 
och doktorand vid Uppsala universitet 
har kommit på besök för att hålla en 
föreläsning i HjärtLungfondens regi.

− Vi är en aktiv förening och brukar 
försöka föra ut nyttig information till 
våra medlemmar i samband med träf
farna, berättar föreningens ordförande 
Göran Pilström.

− Det är första gången vi har bokat 
en av HjärtLungfondens föreläsningar 
och skälet till att vi valde sömnapné är 
att det är en sjukdom som 
många har. Dessutom får 
man ju med lite hjärta på 
köpet.

Mirjam Ljunggrens 
forskning är inriktad just 
på kopplingen mellan 

Vetgiriga pensionärer 
nyfikna på senaste nytt

sömnapné och hjärtkärlsjukdom och 
hon tycker att det är roligt att komma 
ut och föreläsa för pensionärer.

− Jag försöker hålla det hela på en så 
allmän nivå som möjligt, men på slutet 
kommer jag in lite mer på min forsk
ning, berättar hon.

Hennes forskning visar bland annat 
att kvinnor som snarkar och är trötta 
dagtid löper fördubblad risk att drabbas 
av hjärtsvikt.

Efter föreläsningen är frågorna många. 
Kan träning förebygga sömnapné?  
Spelar sömnställningen någon roll? Hur 
kommer man i åtnjutande av en apné
utredning? Göran Pilström konstaterar 

att koncentrationen varit på topp under 
det cirka 40 minuter långa anförandet.

− I vanliga fall är det nästan alltid 
några som börjar småprata lite under 
föreläsningarna.

Göran Pilström har själv haft sömn
apné, men har numera inga större 
besvär.

− Då vägde jag lite för mycket, det 
blev bättre när jag gick ner i vikt. Jag 
hade en CPAP ett tag, men varken jag 
eller min hustru kunde sova med den 
på. Nu såg jag på Mirjam Ljunggrens 
bilder att apparaten har blivit mycket 
mindre. Utvecklingen har verkligen gått 
framåt, säger han.

Mirjam 
Ljunggren

För att öka medveten-
heten om hjärt- och 
lungsjukdomar erbjuder 
Hjärt-Lungfonden  
pensionärsföreningar 
kostnadsfria föreläsning-
ar där forskare berättar 
om olika sjukdomar. 
Nyligen fick pensionärer 
i Öregrund ta del av nya 
rön om sömnapné.
TexT karin strand
FoTo anders tukler

60 gratisföreläsningar
 Hjärt-Lungfondens samarbete med SPF Seniorerna har pågått sedan 2013. Varje år 

arrangeras cirka 60 kostnadsfria föreläsningar och pensionärsföreningarna kan välja 
mellan tio olika ämnen som exempelvis hjärtinfarkt, hjärtsvikt, stroke eller diabetes. 
Samtliga föreläsare är forskare som stöds av Hjärt-Lungfonden. För mer information 
och bokning kontakta Karin Ekelin via e-post forelasning@hjart-lungfonden.se eller 
telefon 08-586 20 260. 

Efter Mirjam Lundgrens föreläsning om sömnapné var det många pensionärer som ville veta mer. 
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Monica carlsson har arbetat större 
delen av sitt vuxna liv inom den 
ideella sektorn, drivkraften har alltid 
varit mötet med andra människor 
och att arbeta för ett gott ändamål. 
Sedan många år tillbaka är hon 
operativt ansvarig för testamenten 
på Hjärt-Lungfonden. Det är en 
viktig uppgift – de gåvor som Hjärt-
Lungfonden får in via testamenten 
utgör en betydande del av de medel 
som går till forskning inom hjärt-
kärl- och lungsjukdom.

– Att testamentera en del av sin 
kvarlåtenskap till Hjärt-Lungfonden 
är ett stort beslut och många vill veta 
hur mycket vi delar ut till forskning 
och hur vårt arbete går till. 

Monica Carlsson poängterar att 
alla bör upprätta ett testamente. På 
så sätt har man själv kontroll över 
hur ens tillgångar fördelas. 

– En vän som håller föreläsningar 
brukar skoja om att det inte hjälper 
att sätta post-it-lappar på sina 
saker och skriva dit släktingarnas 
namn – det är inte ett giltigt sätt 
att testamentera. Då brukar många 
skratta – folk känner igen sig.

Monica Carlsson berättar också 
att om man vill att arvet ska gå till 
forskning så måste man skriva in det 
i sitt testamente.

Vi på Hjärt-Lung fonden

En gåva från hjärtat

Monica Carlsson
Bor: Nacka
Intressen: Golf, oljemålning och kultur.
Motto: ”Att leva i nuet.”

För Mari-Ann Nyman, var ämnet 
också intressant.

− För 10−15 år sedan hade jag själv 
sömnapné och blev undersökt. Då fick 
jag rekommendationen att sova på 
sidan. Nu verkar det ha hänt mycket 
vad gäller behandlingar. Det är bra att 
forskningen finns, säger hon.

Lennart Berlin, tror att många kände 
igen sig i Mirjam Ljunggrens föreläsning.

− Det kanske var lite många diagram 
som det var svårt att hänga med i. 
Men det var tydligt att dålig kondition 
och fetma försvårar problemet med 
sömnapné. Därför är det bra att vara 
med i en förening och hålla igång. Själv 
är jag ute med hunden varje dag och är 
helt hjärtfrisk.

När träffen är slut står ett bord fullt 
med små kassar med Hjärt-Lungfon-
dens skrift om sömnapné och tidningen 
Forskning för hälsa invid utgången. När 
de sista Öregrundpensionärerna för-
svunnit ut i kapprummet är bordet tomt.

Efter Mirjam Lundgrens föreläsning om sömnapné var det många pensionärer som ville veta mer. 

Lennart Berlin och Mari-Ann Nyman tyckte att 
det var spännande att få ta del av de senaste 
forskningsrönen.

Kalendarium våren 2017
16 februari: KOL, PRO Kallhäll-Stäket
2 mars: Ämne ej bestämt, SPF Seniorerna 
Backa Kärra, Göteborg
3 mars: Hjärtrytmrubbningar och plötsligt 
hjärtstopp, SPF Göteborgsdistriktet
20 mars: Hjärtsvikt, SPF Eskilstuna
21 mars: Hjärtrytmrubbningar, SPF Senio-
rerna Hille, Gävle
29 mars: Ämne ej bestämt, SPF Seniorerna 
Herrevad, Kolbäck
5 april: Hjärtinfarkt, SPF Club Marmen, 
Matfors

De flesta som skriver in Hjärt-
Lungfonden i sitt testamente har 
själva upplevt hjärt-kärlsjukdomar 
eller har någon nära som drabbats.

– Det kan vara så att de själva räd-
dats tack vare forskning och nu vill 
bidra till att andra får ett bättre liv. 
Överlag har svenska folket en enorm 
vilja att hjälpa till och jag tycker det 
är helt fantastiskt, människor är 
fantastiska! 
TexT alessia Wistén lindqvist
FoTo tobias ohls

Som privatperson kan du skattefritt ge bort din aktieutdelning till Hjärt-Lungfonden. 
En tusenlapp – som för en aktieägare skulle innebära 700 kronor efter skatt – 
lämnas i sin helhet till en skattebefriad organisation. Det innebär att gåvan  
omedelbart får en ökad hjälpkraft med 43 procent.

Om du har tänkt skänka en gåva i samband med din aktieutdelning till  
Hjärt-Lungfonden behöver du registrera din gåva minst en vecka före bolagsstäm-
man i det aktuella bolaget. Det är en av de få gångerna som du både kan äta och 
ha kakan kvar, det vill säga du skänker bort utdelningen men behåller aktien.

AktiEutDELning SOm gåvA 
– ett smart sätt att ge
Skänk din aktieutdelning skattefritt.  
Det ökar gåvans värde med 43 procent till forskningen!

a läs mer på www.hjart-lungfonden.se/aktiegåva

a43 procent

17FFH1_24_27_hlf_notiser_13856.indd   25 2017-01-18   11:35:02



26 Forskning för hälsa

För göteborgaren Lars  
Kanderhag och hans vänner 
är dansbandsveckan i Malung 
sommarens höjdpunkt.

– Det är en folkfest, full av 
glädje och härliga människor. 
Och det är en speciell stäm-
ning, alla litar på varandra 
och du skulle kunna köpa 
nattamat på krita om du 
glömt plånboken hemma. 
Hela byn lever upp!

För tre år sedan bestämde 
sig Lars och hans vänner för 
att klä sig från topp till tå i 
rosa när de åkte till Malung 
– de målade till och med om 
sin gamla husvagn i färgen. 
Väl på plats började de 
 spontant samla in pengar  

till bröstcancerforskning.
De blev snabbt uppmärk-

sammade av andra besökare 
på dansbandsveckan och 
av radio och tidningar. Den 
spontana idén har nu blivit 
en tradition. 2015 samlade 
gruppen in pengar till forsk-
ning om prostatacancer 
och 2016 gick pengarna till 
Hjärt-Lungfonden.

– Det är ett oerhört viktigt 
forskningsområde, så det var 
självklart att pengarna skulle 
gå till Hjärt-Lungfonden. 
Flera i gänget har släkt och 
vänner som har drabbats 
och vi har alla föräldrar som 
börjar komma upp i åren.

För att samla in pengar 

anordnade gänget bingo och 
quiz, målade naglar, putsade 
skor och sålde Hjärt-Lung-
fondens pin. Självklart var de 
iklädda rött, både i form av 
pikétröjor och peruker och 
med hjärtformade solglas-
ögon på nästipparna.

– Alla vi mötte var positiva 
och många människor de-
lade med sig av sina erfaren-
heter av hjärt-lungsjukdomar.  

Lars Kanderhag och hans 
vänner kommer att fortsätta 
med insamlingarna till välgö-

rande ändamål och plane-
ringen inför nästa sommar 
har redan börjat så smått. 
Men lite dans hinner Lars 
med trots välgörenhets-
arbetet:

– Det är fantastiskt härligt 
med bugg, det är en så glädje-
fylld dans. Jag är självlärd 
men lär mig massor av de 
duktiga människor jag dan-
sar med varje år under dans-
bandsveckan.
TexT alessia Wistén lindqvist
FoTo privat

Dansa för livet

Egen insamling Sommarens höjdpunkt? 
Dansbandsveckan i Malung! Det tycker Lars 
Kanderhag som förra sommaren använde 
veckan i Dalarna för att samla in pengar till 
Hjärt-Lungfonden.

a vill du starta din egen insamling för forskningen? gå in på www.hjart-lungfonden.se/egeninsamling

Martin Skoog, CamillaAndersson,  Lars Kanderhag och Andreas Björkman.

Kan en lott vara bra för hjärtat?
Vår övertygelse är att världen blir bättre med starka ideella organisationer. 
Det är därför PostkodLotteriet � nns och det är därför lotteriets överskott 
går till 55 ideella organisationer, bland andra Hjärt-Lungfonden.

Så, kan en lott vara bra för hjärtat? Nej, tyvärr. Det vore väldigt förenklat att 
se det på det sättet. Men den som köper en lott i PostkodLotteriet bidrar till 
att viktiga organisationer kan göra bra saker, som att arbeta för att besegra 
hjärt-, kärl- och lungsjukdomar. 

Stort tack Hjärt-Lungfonden för allt ni gör, och stort tack alla lottköpare 
som möjliggör så mycket!

Rickard Sjöberg är programledare i 
PostkodMiljonären och delar ut guldkuvert 

till glada vinnare i PostkodLotteriet. #postkode� ekten

Hjärt- lungfonden_januari.indd   1 2017-01-11   14:59
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I varje nummer av Forskning för hälsa svarar en av våra specialister på frågor om hjärt-, 
kärl- eller lungsjukdom. Varje nummer tar upp ett tema. Här svarar Anna Norhammar, 
överläkare och docent i kardiologi vid Karolinska Institutet, på frågor om diabetes.

Fråga doktorn

två typer av diabetes
Vad är skillnaden mellan typ 1- respek-
tive typ 2-diabetes?

 Det finns två huvudsakliga typer av 
diabetes: diabetes typ 1 och typ 2. Den 
gemensamma nämnaren för de båda 
diabetesformerna är att sockerhalten i 
blodet är för hög eftersom kroppen inte 
kan använda energin från maten på rätt 
sätt. Men de skiljer sig åt på flera vik-
tiga punkter, framför allt när det gäller 
de bakomliggande orsakerna.    

Typ 1-diabetes har kallats barn- och 
ungdomsdiabetes, och innebär att krop-
pens immunförsvar förstör insulinpro-
ducerande celler i bukspottkörteln. Typ 
1-diabetes kan dock uppkomma i alla 
åldrar och det finns ett flertal personer 
över 30 år som insjuknar i typ 1-diabe-
tes. Vid typ-1 diabetes kommer insjuk-
nandet på några veckor, med symptom 
som viktnedgång, ökad törst och stora 
urinmängder. Sjukdomen utgör omkring 
10 procent av alla diabetesfall i Sverige. 
Typ 1-diabetes är ett kroniskt tillstånd 
och kräver behandling med insulin.

Typ 2-diabetes kallades tidigare 
åldersdiabetes och drabbar vanligen 
personer över 40 år men i dag insjuknar 
även yngre personer. Typ-2 diabetes 
beror på en okänslighet för insulin, 
så kallad insulinresistens, och är ofta 
förenat med besvär som högt blodtryck 
och övervikt. I ett tidigt stadium kan 
typ 2-diabetes gå tillbaka. Viktnedgång, 
ökad muskelmassa och ändrade kost-
vanor som minskar kraftig övervikt 
leder till en ökad insulinkänslighet 
och förbättrar, ibland normaliserar, 
blodsockret. Typ 2-diabetes kan vara 

obemärkt i många år och ett av de första 
symptomen kan vara en hjärtinfarkt.

Hjärt-kärlsjukdom
Hur ser sambandet mellan diabetes och 
hjärt-kärlsjukdom ut? 

 Båda typerna av diabetes kan leda 
till följdsjukdomar i kroppens små 
blodkärl. Högt blodsocker innebär även 
ökad risk för åderförkalkning i de stora 
kärlen, åderförfettningssjukdomar, med 
besvär som stroke och hjärtinfarkt. Vid 
diabetes är risken för hjärt-kärlkompli-
kationer särskilt hög om det finns andra 
riskfaktorer, som högt blodtryck och 
höga blodfetter. 

Stora befolkningsstudier visar att 
risken för hjärtinfarkt är två till tre 
gånger så stor hos personer med 
diabetes jämfört med personer som inte 
har diabetes. Vi har anledning att tro 
att denna riskökning är på nedåtgång 
i västvärlden där de preventiva insat-
serna är goda. 

goda vanor
Hur tar jag hand om mig till vardags? 

 Du som har diabetes kan påverka ditt 
blodsocker, blodtryck och kolesterol 
samt din generella hälsa med mat, 
motion och medicin. Det finns flera 
nationellt utarbetade mål för blodsocker, 
blodtryck och kolesterol. Att förbättra 
flera riskfaktorer och inkludera livsstils-
förändringar, har vid typ 2-diabetes visat 
sig skydda mot hjärt-kärldödlighet. Rök-
stopp är en av de viktigaste åtgärderna 
om man vill minska sin risk. Dessutom 
kan en viktminskning innebära att den 
egna insulinproduktionen räcker till.

År 2011 kom Socialstyrelsen med 
uppdaterade kostråd vid diabetes. De 
har vetenskapligt stöd för fyra olika 
typer av kostråd med en gynnsam ef-
fekt på blodsocker, blodfetter och vikt. 
Livsmedel som särskilt lyfts fram i de 
nya kostråden för personer med diabe-
tes är frukt och grönt, baljväxter, fisk, 
fullkorn, nötter, jordnötter och olivolja. 
Om man provar en kolhydratfattig 
och fettrik kost är det viktigt att noga 
kontrollera sina blodfetter, då en fettrik 
diet hos vissa individer kan orsaka höga 
nivåer av det onda kolesterolet. 

Måttlig och regelbunden motion, 
till exempel en rask promenad på 30 
minuter varje dag, påverkar hela krop-
pen. Man kan dock dela upp dessa 30 
minuter i tre gånger 10 minuter. Även 
styrketräning är till nytta. Bland annat 
förbättras sockerbalansen, blodtrycket 
sänks och risken för proppbildning 
minskar. Motion påverkar även vikten 
och den skadliga bukfetman. Ökad 
fysisk aktivitet gör att känsligheten för 
insulinet förbättras. 

  På livsmedelsverket.se finns mer 
information om nyttiga kolhydrater 
och fetter. 

twitter.com/ 
hjartlungfonden.se

sv-se.facebook.com/
hjartlungfonden.se

instagram.com/ 
hjartlungfonden

33 800
följer 

 Hjärt-Lungfonden 

på Facebook

För senaste nytt – följ oss i sociala medier!
Hjärt-Lungfonden finns på Facebook, Instagram och Twitter. Här hittar du 
inlägg från oss och våra följare, aktuella händelser och andra inslag som inte 
alltid dyker upp i vår tidning Forskning för hälsa. 
Välkommen att följa oss i sociala medier när och där det passar dig.

Kardiolog 
Anna Norhammar: 
”En daglig rask 
promenad på 30 mi-
nuter minskar risken 
för proppbildning.”
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28 Forskning för hälsa

Box 5413, 114 84 Stockholm

 Tack vare dina gåvor är denna forskning möjlig.

M änniskokroppen består delvis av fett. Fettet 
finns lagrat under huden och utgör en nöd-
vändig energireserv. Men om vi går upp i vikt 

får fettet inte plats i fettcellerna under huden och lagras 
då också i buken samt inne i våra organ, som lever, hjärta 
och muskler, och kan då utgöra ett hot mot vår hälsa. 
Risken för både diabetes och hjärt-kärlsjukdom ökar.

Frågan är om alla typer av fetter är lika farliga och vil-
ken effekt kost och träning har på fettet. Det är fokus för 
den forskning som professor Tommy Olsson bedriver 
vid Umeå universitet.

− 70 procent av alla med typ 2-diabetes har fettlever. 
Men det är inte säkert att det är fettlevern som leder till 
insulinresistens och diabetes. Det kan vara så att det är 
skelettmuskulaturens celler som på grund av en ökad 
fetthalt blir mindre känsliga för insulin, berättar han. 

Därför studerar Tommy Olssons forskargrupp fett- 
och proteinomsättningen i muskulaturen med målet 
att kunna förebygga och behandla fettinlagring i ske-
lettmuskulatur, lever och hjärta och därmed förhindra 
utvecklingen av diabetes och hjärt-kärlsjukdom.

I studierna ställs personer med och utan typ 2-dia-
betes antingen på en diet med bland annat hög halt av 
fleromättade fettsyror, så kallad stenålderskost, eller på 
samma diet plus konditions- och styrketräning.

− Vi har sett att dieten minskar på fettet i levern redan 
efter en kort tid, medan träning inte alltid medför en 
förbättring, vilket är lite överraskande och något vi 
studerar med extra intresse, säger Tommy Olsson.

− Frågan är om fettkvaliteten har betydelse och vilken 
roll sammansättningen mellan olika fetter och proteiner 
spelar. Och kanske behöver olika individer olika typer 
av träning för att den ska få gynnsamma effekter på 
inlagringen av fett i organen.
TexT karin strand 
FoTo andreas nilsson

 Personligt
Namn: Tommy Olsson
Gör: Överläkare och professor i medicin vid 
Institutionen för folkhälsa och klinisk medi-
cin samt föreståndare för Wallenberg cen-
trum för molekylär medicin (WCMM) vid 
Umeå universitet.
Bor: I Umeå.
Familj: Fru och tre barn.
Intressen: Musik, framför allt klassiskt och 
opera.
Dold talang: Duktig på att grilla fisk.

Tommy Olsson, överläkare och professor 
i medicin vid Umeå universitet.

” Kanske behöver olika 
individer olika typer av 
träning för att den ska 
få gynnsamma effekter”
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Ja tack, jag beställer…
skrifter  (kostnadsfria)

ex  Aortaaneurysm 
ex  Astma
ex  Barnhjärtan
ex  Blodtrycket
ex  Diabetes – en kärlsjukdom
ex  Hjärtinfarkt
ex  Hjärtklaffsjukdom
ex  Hjärtrytmrubbningar 
ex  Hjärtsvikt
ex  KOL
ex  Kolesterol 
ex  Kärlkramp
ex  Plötsligt hjärtstopp
ex  Sarkoidos och lungfibros
ex  Stress
ex  Stroke
ex  Sömnapné
ex  Tuberkulos

övrigt 
ex  Forskningsrapporten 2016
ex  Verksamhetsberättelsen 2015
ex  Handledning om testamenten, arv och gåvor
ex   Forskning. Framsteg. Hopp – en skrift  

om Hjärt-Lungfonden
ex  Bli månadsgivare 

 
  Jag vill ha Hjärt-Lungfondens nyhetsbrev som e-post.

mitt namn och min adress
Var god texta!

Förnamn                           

Efternamn

Gatuadress 

Postnr                                                               

Ort

E-postadress

Mobiltelefon

1/17

Diabetes – en kärlsjukdom
En skrift om förhöjt blodsocker

 Hjärt-Lungfonden  XXXXXXXXXX  2

XXXXXX

Barnhjärtan
En skrift om medfödda hjärtfel

13APB2_omslag_8381.indd   2 2013-11-25   15:24:42
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tejpa här!

Vik Fliken
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	015_Forskning_för_hälsa_2017_1
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