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När jag skriver det här är det vår i
luften. Dagarna är redan ljusare
och på min väg till jobbet ser jag de
första vårblommorna sticka upp i
vägkanten. Det är en fin tid att vara
ute i naturen tycker jag!
För Patrick Karlsson Edlund
är en daglig promenad i naturen
ett sätt att hitta energi och kraft.
För sex år sedan drabbades han
av stroke, endast 36 år gammal.
Dessvärre är det allt fler unga som
drabbas av stroke. I åldersgruppen
35 till 44 år har insjuknande i en
första stroke ökat med 16 procent
för kvinnor och 18 procent för män
sedan 1990-talet.
Patrick är en av omkring 100 000
personer som lever med sviterna av
stroke, cirka 20 000 av dem klarar
sig inte själva.
Stroke är ett viktigt forskningsområde för Hjärt-Lungfonden och
i det här numret av Forskning för
hälsa får du även möta professor
Ulf Hedin, som har som mål att helt
besegra sjukdomen. Hans forskning har bland annat lett till sex
olika projekt som kan utvecklas till
läkemedel.
Det är glädjande läsning och
något jag hoppas kan ingjuta
hopp för framtiden.

Kristina Sparreljung,
generalsekreterare
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Vad hände sedan?

”Jag känner att livet är ändligt”

foto: anna von brömssen

Hur mår du i dag?
– Bra, ofta väldigt bra. Jag
har två halvtidsjobb – det ena
som fängelsepräst och det
andra som familjerådgivare
inom kyrkan. Jag cyklar till
och från tåget på morgonen,
2,5 kilometer enkel väg. Jag
känner inga egentliga fysi
ska begränsningar. Jag går
stavgång då och då och åker
rullskidor ibland, men skulle
vilja göra det mer regelbun
det. Mitt mål under 2017 är
att träna organiserat i snitt en
gång per vecka – förutom var
dags- och spontanmotionen.
Beskriv den person du är i dag
jämfört med den du var innan
du blev sjuk?
– I dag har jag en helt annan
medvetenhet än tidigare om
att livet är ändligt. Jag känner
det i hela kroppen. Jag har
befunnit mig vid gränsen
mellan liv och död. Det ger

foto: getty images

Tre frågor till Magnus
Hedqvist som hösten 2013
genomgick ett hjärtbyte efter
att ha drabbats av hjärtsvikt
och hjärtmuskelsjukdomen
dilaterad kardiomyopati.

T

J ag som alltid tyckt om att leva kände inte igen mig själv.”
I Forskning för hälsa 2/2015 berättade Magnus Hedqvist
om hjärtbytet som räddade hans liv.

en skärpa åt ögonblicket, åt
nuet. När jag blickar tillbaka
så befann jag mig nog ofta i en
odödlighetsbubbla – trots att
jag själv är präst och kanske
borde ha en större förståelse
för att alla människor kan
vara sköra. Och att livet som
vi känner det inte är för evigt.
Du har skrivit en bok om dina
erfarenheter. Varför?
– Jag gjorde det för att jag
själv saknade en berättelse av

det slaget, en bok att läsa med
mina barn. Och jag har fak
tiskt fått mycket fin respons
på boken, vilket glädjer mig.
Text YLVA CARLSSON
Foto MATS SAMUELSSON

 Fotnot: Magnus bok ”En

annorlunda present” går
att beställa av honom själv
(magnus.l.hedqvist@gmail.com)
eller via patientföreningen Viking
Hjärt-Lung.

”Hur kan människor låta bli att agera – det
hände ju vid fyra på eftermiddagen.”

Försämrad
lungfunktion
i klimakteriet
Oväntad försämring En
norsk studie visar att kvinnor
i klimakteriet löper risk för en
kraftig försämring av lungfunktionen. Studien omfattar
närmare 1 500 kvinnor och
löpte över 20 år.
Forskarna funderar över
om faktorer som systemisk
inflammation och benskörhet – som båda kan uppträda
i samband med att kvinnans
östrogennivåer dalar – kan
förklara den oväntat stora försämringen i lungfunktionen.
 Triebner et al: Menopause
is Associated with Accelerated
Lung Function Decline.

Nikolina Dinovs bror Peter dog på en buss – mitt ibland alla människor. Via sociala medier
uppmanar hon till engagemang för hjärt-lungräddning. (Läs mer på sidorna 20–22).

Ny behandling av njursjukdom
Läkemedelstest Forskare vid
Karolinska institutet har tagit
fram en ny behandlingsmetod
som kan förhindra att njurfunktionen försämras vid diabetes.
Behandlingen har än så länge
endast testats på djur, men forskarna tror att den fungerar även
på människor.

Vid diabetisk njursjukdom kan
njurarna inte rena blodet tillräckligt från olika slaggprodukter.
Njurfunktionen försämras
stadigt och de drabbade måste
ofta genomgå dialys eller njurtransplantation.
Behandlingsmetoden ska nu
testas så att den är helt säker.

 Falkevall et al: Reducing VEGF-

B Signaling Ameliorates Renal
Lipotoxicity and Protects against
Diabetic Kidney Disease.

Tack vare dina gåvor är
denna forskning möjlig.

är medelåldern
för personer
som lever
med
sömnapné.
Källa: SESAR
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Lungtransplanterade riskerar
rytmrubbningar
Ökad risk Närmare en tred
jedel av alla som genomgår
lungtransplantation drabbas
av hjärtrytmrubbningar. Det
visar en amerikansk studie
som är den hittills största i
ämnet.
Studien omfattar 652 patien
ter som genomgått transplan
tation av den ena eller båda
lungorna. De flesta av dem som
utvecklade hjärtrytmrubbning
ar gjorde det redan den första
veckan efter transplantationen.
Tidigare hjärtkirurgi och hög
ålder ökade risken.
Forskarna noterar att
sjukvården före transplanta
tion bör vidta åtgärder som
minskar risken för hjärtrytm
rubbningar hos patienten.
 D’Angelo et al: Atrial
arrhythmias after lung transplantation: Incidence and risk
factors in 652 lung transplant
recipients.

”Jag önskar att
det fanns sorge
mottagningar
inom vården.”
Läs mer på sidan 16 om
Mari-Ann Hjulbäck, ordförande
i nätverkverket Vimil, Vi som
mist någon mitt livet.

Kirurgi via ljumsken En
studie vid Akademiska sjuk
huset i Uppsala visar att fler
drabbade kan överleva den
ovanliga sjukdomen myko
tiska abdominella aorta
aneurysm, MAAA, med en
skonsam operationsteknik.
MAAA orsakas av bakte
rieinfektion i stora kroppspulsådern, som leder till
utvecklandet av ett puls
åderbråck (aneurysm) med
hög risk för att brista och
orsaka dödlig blödning.
De som drabbas av denna
sjukdom är gamla och har
ofta allvarliga samexiste
rande sjukdomar, vilket
medför att de sällan klarar
en traditionell öppen bröst

korgsoperation där den
sjuka delen av aorta byts ut
mot en protes.
Endovaskulär kirurgi är
en alternativ och betydligt
mer skonsam kirurgisk
metod genom vilken
kroppspulsådern repareras
via ljumsken. Forskarna
bakom den aktuella studien
har analyserat alla fall av
MAAA som behandlats i
Sverige under drygt 20 år,
totalt 132 stycken.
Målet var att utvärdera
överlevnad hos patienter
med MAAA som behandlats
med respektive teknik samt
risken för komplikationer.
Resultaten visar att endo
vaskulär kirurgi, som domi

nerat sedan 2001, på kort
sikt ger bättre överlevnads
resultat jämfört med öppen
kirurgi, utan att medföra
nackdelar i form av kompli
kationer på lång sikt.
Forskarna drar slutsatsen
att fler patienter kan erbju
das kirurgisk behandling
med den mer skonsamma
tekniken och att fler liv
därmed kan räddas.
 Sörelius et al: Nationwide
study of the treatment of mycotic abdominal aortic aneurysms
comparing open and endovascular repair.
Tack vare dina gåvor är
denna forskning möjlig.

Fler drabbade kan
överleva den ovanliga
sjukdomen MAAA
tack vare ny skonsam
operationsteknik.

foto: getty images

Foto: getty images

Skonsam operationsteknik vid
pulsåderbråck räddar fler liv
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HALLÅ DÄR…

Illustration: Cecilia Heikkilä

Elin Gahm,
distriktsläkare i
Uppsala,
som önskar
att det inom
vården
skulle talas mer om hjärtsjukdom och sexuell hälsa.

Ny sko underlättar bilkörning
Avlastar fotsår En forskare
vid Universitetssjukhuset i Öre
bro har tagit fram en special
designad plomberad sko som
kan ersätta gips för personer
med diabetes som får sår på
fötterna.
Det är vanligt att personer
med diabetes får problem
med sina fötter. Vid långvarig
diabetessjukdom påverkas
nerver, kärl och muskler så att
blodcirkulationen i fötterna
försämras och ofta uppkommer
svårläkta sår.
En behandlingsmetod är att

gipsa in såret, vilket innebär att
patienten får gips upp till knät.
Det gör att det blir ett mindre
tryck på såret, men nackdelen
är att ankeln blir låst. Den nya
behandlingsskon har stel sula
och ordentligt med utrymme,
avlastar såret och kan använ
das dygnet runt. Patienterna
kan både gå och köra bil.
Behandlingsskon har
tagits fram av Gustav Jarl på
Ortopedteknik och Universi
tetssjukvårdens forsknings
centrum vid Universitetssjuk
huset Örebro i samarbete med

Roy Tranberg vid Göteborgs
universitet.
För de som provat skon har
resultatet varit positivt. I stället
för långvarig gipsning, eventuell
sjukskrivning och sjukhusbesök
varje vecka för att lägga om
gipset, kan nu patienterna i
regel arbeta som vanligt.
– Jag tror att denna typ av
teknisk utveckling även är
positiv för utvecklingsländer,
där brist på material och utbil
dad personal gör det svårt att
använda gipsbehandling, säger
Gustav Jarl.

Screening minskar dödlighet
Pulsåderbråck Samtliga
sjukvårdsregioner ställer sig
bakom Socialstyrelsens rekom
mendation att screening för
bukaortaaneurysm, det vill säga
pulsåderbråck, bör erbjudas till
alla 65-åriga män och uppfölj
ning ske om bukaortadiametern

är 30 millimeter eller större.
I dag erbjuds män screening
i alla sjukvårdsregioner, men
vid olika åldrar och uppföljning
sker vid olika gränsvärden. För
att göra screeningen mer jämlik
har en nationell rekommenda
tion varit ute på remiss.

I varje årskull av 65-åriga
män finns uppskattningsvis
mellan 800 och 1 000 med
bukaortaaneurysm. Man
beräknar att screening minskar
dödligheten i sjukdomen med
cirka 50 procent.
Källa: Socialstyrelsen

Vad tänker du på i första
hand?
– Att många hjärtpatienter
och deras anhöriga är rädda i
onödan. Det är väldigt sällan
det är farligt med sexuell
aktivitet även om man har el
ler har haft hjärtproblem. Det
finns en enkel regel att hålla
sig till: orkar man gå två trap
por då kan man också ha sex.
Du tycker att det pratas
för lite om det här. Varför
tror du att det är det så?
– Det saknas kunskap i vår
den. Vi läkare behöver bli bätt
re på att lyfta de här frågorna
i samtal med patienterna. När
vi undrar över hur saker fung
erar i vardagen, om sysslor i
hemmet och motion borde vi
också ställa frågan om sexuell
hälsa. Lusten är viktig. Den är
starkt förknippad med livs
kvalitet. För många patienter
och deras anhöriga tror jag
att det kan kännas som en
lättnad om deras doktor vågar
prata om sex.
Finns det någon gång anledning att avråda från sex?
– Har man nyligen genom
gått en hjärtoperation eller
har ett instabilt tillstånd ska
man förstås ta det lugnt med
all form av fysisk ansträng
ning. Jag tycker alltid man
ska rådgöra med sin läkare
om man är osäker.
TEXT YLVA CARLSSON

 Fotnot: Elin Gahm är redaktör och medförfattare till boken ”Praktisk sexualmedicin”
som ges ut under våren.
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Lägre risk En ny interna
tionell studie från Örebro
undersöker med stöd av HjärtLungfonden om influensa
vaccin minskar risken för
hjärtinfarktpatienter att drab
bas av en ny infarkt.
– Om vår hypotes stämmer
kommer vi att kunna minska
risken för hjärtinfarkt med
10–20 procent. Det innebär
samma effekt som den kole
sterolsänkande medicinen
statiner har i dag, säger Ole
Fröbert, professor och över
läkare vid Universitetssjuk
huset i Örebro.
Effekten som influensa
vaccinet beräknas ha på
kärlen är att stabilisera den
åderförkalkning som orsakar
hjärtinfarkt. Influensa kan or
saka hög puls, vilket också kan
öka risken för hjärtinfarkt.
Den aktuella studien starta
de i oktober 2016 och kommer
att inkludera 4 400 patienter i
Sverige, Danmark, Norge och
andra europeiska länder un
der influensasäsongen i tre år.

”Utan pacemakern skulle hon
inte leva i dag.”
Läs mer på sidan 26 om speedwaystjärnan Fredrik Lindgren
som genom sin manager
Carolina Jonasdotter insett att
hjärtfel även kan drabba unga.
Nu vill han stödja forskningen.

I dag kan små hjärtinfarkter
upptäckas tidigare än förr.
Forskningsframsteg, bättre
vård och en hälsosammare
livsstil är tre viktiga orsaker
till att antalet hjärtinfarkter

totalt sett har minskat. Bland
annat har en ny metod lett till
att små hjärtinfarkter – som
 issas
tidigare riskerade att m
– i dag kan upptäckas. För
den som bor på landsbygden,
långt från vården, kan sådana
forskningsframsteg vara
livsavgörande.
Statistiken visar också att
det finns stora skillnader
mellan landstingen när det
gäller antal strokeenheter,
till exempel specialiserade
vårdavdelningar. Vid 13 av 21
landsting finns det ett eller
flera sjukhus som inte fullt
ut uppfyller kriterierna för
fullgoda strokeenheter.

Snabbare svar om hur hjärtat mår
Mobil kamera Den som drab
bas av akuta smärtor i bröstet
får i dag ofta vänta länge på
diagnos. Med hjälp av ny medi
cinsk teknik – en mobil gamma
kamera – kan patienterna få
svar inom några timmar. Den
som inte har fel på hjärtat kan
få åka hem istället för att läggas
in för observation och genomgå
mängder av tester.
Kameran, som mäter syre
tillförseln i hjärtat, används i
dag vid Karolinska universitets
sjukhuset i Huddinge. En av ka
merans uppfinnare är Lars-Åke
Brodin, professor i medicinsk
teknik vid KTH samt läkare och
specialist i kardiologi.
– Idén är enkel – att med en
kamera titta på hjärtat från sidan,
säger han i en intervju i KTH
Magazine.
Kameran kan placeras och an
vändas vid sjukhussängen utan
att patienten behöver flyttas.
För att undersökningen ska
kunna genomföras måste ett
radioaktivt ämne, en isotop,
tillföras i patientens blodom
lopp. Isotopen tas sedan upp
av muskelcellerna i hjärtat. Om
cellerna har en god blodgenom

strömning kan en större mängd
av det radioaktiva ämnet fångas
upp. Därefter skickar isotopen
ut en signal som plockas upp av
kameran som framställer 3Dbilder över blodflödet i hjärtat. Ju
mer av isotoperna som cellerna
har tagit upp desto bättre syns
de på bilderna.

Den totala undersöknings
tiden är tio minuter, från
injektion av isotoper till färdiga
bilder. Kameran har utvecklats,
konstruerats och tillverkats av
forskare från KTH, Karolinska
sjukhuset, Karolinska institutet
och Novum.

foto: CACECI Ltd

Influensavaccin
kan stoppa återinsjuknande i
hjärtinfarkt

Geografiska skillnader Allt
färre svenskar dör i hjärtinfarkt, men de regionala skillnaderna är stora, enligt ny
statistik från Socialstyrelsen.
Ett exempel är att invånare i
Norrbotten löper dubbelt så
stor risk som stockholmare
att drabbas av hjärtinfarkt.
– Vi vet inte helt säkert vad
skillnaderna beror på, men
en bidragande orsak kan vara
socioekonomiska faktorer
som utbildningsnivå och att
livsstilen ser olika ut beroende på var man bor i landet,
säger Jan Nilsson, ordförande
i Hjärt-Lungfondens Forskningsråd.

Foto: getty images

Foto: getty images

Allt fler överlever hjärtinfarkt

Tack vare ny teknik kan patienter med akuta smärtor i bröstet få svar
om hjärtats status inom några timmar. Adrian Ganong, klinisk fysiolog,
och Lars-Åke Brodin, professor, testar utrustningen.
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Sömnlöshet
riskfaktor
för astma

Luftföroreningar ökar astmarisk
Astma av smog Ännu
ofödda och nyfödda barn
som utsätts för kraftiga luft
föroreningar, även kortvariga
sådana, löper ökad risk för
att utveckla astma, både som
barn och senare i livet. Det
visar en amerikansk studie
som studerat följderna av
den svåra smog som drab
bade London 1952.
The Great Smog var en
tjock dimma av kolrök
som låg över London i fem
dagar i början av december
1952. Sikten var på sina
håll så kort som 30 centi

meter och kollektivtrafiken
stod stilla.
Studiens syfte var att ta
reda på om exponering för
extrema luftföroreningar
under graviditeten eller
strax efter födseln har någon
påverkan på utvecklandet av
astma. Forskarna jämförde
data från nästan 3 000 per
soner som var nyfödda eller
fortfarande kvar i fosterlivet
under the Great Smog med
personer som var spädbarn
1952, men som inte bodde i
London samt med barn som
vuxit upp i London men som

inte utsattes för den extrema
luftföroreningen.
Resultaten visar att de som
utsattes för the Great Smog
under det första levnadsåret
hade en fyra till fem gånger
större risk att utveckla barn
astma och tre gånger större
risk att utveckla astma längre
fram i livet. Studien visade
även att barn som fortfarande
var i fosterlivet under the
Great Smog löpte fördubblad
risk att utveckla barnastma.
 Bharadwaj et al: Early Life Exposure to the Great Smog of 1952
and the Development of Asthma.

Viktigt med tidig upptäckt av KOL
KOL och rökning Kroniskt
obstruktiv lungsjukdom, KOL,
är en av vår tids stora folksjukdomar. En halv miljon svenskar
är drabbade av sjukdomen och
varje år dör omkring 3 000 människor på grund av KOL. Rökning
är den vanligaste orsaken till sjukdomen, men personer som aldrig

rökt utgör en växande grupp
KOL-sjuka i Sverige. Det framkommer i Hjärt-Lungfondens
Lungrapport, som publiceras
i maj och ger en helhetsbild av
forskningsframsteg och lung
hälsoläget i Sverige.
Om KOL upptäcks tidigt kan
sjukdomsutvecklingen bromsas

upp. Hjärt-Lungfonden anser
därför att alla i befolkningen bör
erbjudas en hälsoundersökning
med bland annat spirometri i
25-årsåldern. Det skulle ge ett
referensvärde att jämföra med
vid senare mätningar i livet och
göra det möjligt att upptäcka förändringar på ett tidigt stadium.

Viktig sömn En norsk studie
har funnit att personer som
har sömnstörningar har ökad
risk att utveckla astma. Studien har hämtat data från en
stor norsk befolkningsstudie
och statistiskt analyserat risken för astma hos de 18 000
deltagarna.
Personer med kronisk sömnlöshet, det vill säga problem
med sömnen under flera års tid,
hade tre gånger större risk att
utveckla astma än de som inte
hade problem med sin sömn.
 Brumpton et al: Prospective study of insomnia and
incident asthma in adults: the
HUNT study.

personer
insjuknar
i tuberkulos
i världen
varje år.
Källa: WHO
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Sund livsstil
vinst för alla
Lev sunt En timmes
pulshöjande aktivitet minst
en gång i veckan och sund
kost kan halvera risken för
hjärt-kärlsjukdom oberoende
av vilken genetisk risk man
har. Det visar en ny stor studie
från amerikanska och svenska
forskare. Studien är den första
som tydligt visar på fördelarna
med en hälsosam livsstil även
för personer med hög genetisk risk för hjärt-kärlsjukdom.
I studien definieras ”hälso
sam livsstil” som minst tre av
fyra livsstilskriterier – rökfrihet, BMI lägre än 30, fysiskt
aktiv minst en timme per
vecka och goda kostvanor
(mycket frukt och grönsaker,
nötter, fullkorn, fisk och mejeriprodukter men begränsat
med socker, raffinerat spannmål, charkuterier, rött kött
och läsk).
För personer med både en
ohälsosam livsstil och hög
genetisk risk var risken att
insjukna i hjärt-kärlsjukdom
tre till fyra gånger större än för
personer med en hälsosam
livsstil och låg genetisk risk.
Risken att drabbas halverades
hos deltagare med en hälsosam livsstil oberoende av den
bakomliggande genetiska
risken.
 Khera et al: Genetic
Risk, Adherence to a Healthy
Lifestyle, and Coronary Disease
Tack vare dina gåvor är
denna forskning möjlig.

Förbättrad andning En
pilotstudie gjord vid Karolinska institutet visar att
filtrering av blod från den
som drabbats av sarkoidos
kan dämpa inflammationen
och mildra symptomen.
Sarkoidos är en gåtfull
sjukdom som årligen drabbar cirka 1 200 personer i
Sverige.
Insjuknandet kan ske
plötsligt, ge svåra symptom
och sedan försvinna utan
att lämna tydliga spår. Den
sjuka drabbas av feber samt
symptom från lungorna,
huden och lederna. Andra
kan bli kroniskt sjuka och få
ärrbildning i lungorna som
försämrar lungfunktionen.
I studien genomgick
sju patienter, som haft
sarkoidos i två till elva år,
så kallad leukaferes, vilket

innebär att vissa blodceller
filtreras bort ur blodet.
Patienterna undersöktes
med röntgen, spirometri,
blodprover samt bronkoskopi med bronksköljning,
både före och efter behandlingen. De fick även fylla i
ett frågeformulär.
Bronkoskopi innebär

att man går ner med ett
fiberoptiskt instrument i
lungorna genom näsan eller munnen och bronksköljning innebär att man under
bronkoskoperingen sköljer
ett litet område av lungan
med steril koksaltlösning.
Cellerna som kommer
upp via bronksköljningen
kan sedan studeras och
identifieras. Ju fler vita
blodkroppar, särskilt av en
typ som kallas lymfocyter,

som förekommer desto
aktivare är sjukdomen.
Tre månader efter
avslutad behandling rapporterade fem av de sju
patienterna mindre andnöd
än före studiestarten. Det
fanns dessutom ett tydligt
samband mellan förbättrad
andningsfunktion och
minskad mängd lymfocyter.
Karolinska institutet
genomför för närvarande
en större uppföljande studie
med leukaferes.
 Olsen et al: Therapeutic
granulocyte and monocyte
apheresis (GMA) for treatment
refractory sarcoidosis: a pilot
study of clinical effects and possible mechanisms of action.
Tack vare dina gåvor är
denna forskning möjlig.

Luftrören utgår från luftstrupen i form av två bronker som delar sig
i allt finare grenar. Ändgrenarna utgörs av tunnväggiga säckar med
halvklotformiga utbuktningar, så kallade lungblåsor eller alveoler.
Runt alveolerna finns ett finmaskigt nätverk av hårfina blodkärl,
kapillärer, och det är här blodet tar upp syret från inandningsluften
(röd pil på bilden) och avger den koldioxid (blå pil) som bildats vid
ämnesomsättningen i kroppens celler. Källa: Hjärt-Lungfonden.

Illustration: Kjell thorsson

Foto: getty images

Filtrering av blod kan mildra
symptom för lungsjuka
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Förmaksflimmer har stor
inverkan på relationer och
vardagsliv.

Partner vill veta mer om förmaksflimmer
Kunskapsbrist ökar oro
Det är viktigt att partnern till en
person med förmaksflimmer får
ta del av information om sjuk
domen och känner sig delaktig i
vården. Det visar en avhandling
som lagts fram vid Hälsohög
skolan i Jönköping och som
undersökt hur parrelationen
påverkas när den ena partnern
drabbats av förmaksflimmer.
Förmaksflimmer är ett folkhälsoproblem som omkring
300 000 personer i Sverige
lider av. Sjukdomen har ofta en

diffus karaktär med symptom
som kan variera mycket, både
hos den enskilda patienten
och mellan individer. Vissa är
nästan helt symptomfria medan
andra påverkas mycket i sin
vardag. Många personer med
förmaksflimmer känner oro och
upplever att de har dålig kontroll
över sjukdomen, vilket påverkar
parrelationen. Den aktuella
avhandlingen omfattar intervju
studier och en enkätstudie med
ett hundratal par där en i paret
har förmaksflimmer. Resultaten

visar att sjukdomen har stor
inverkan på relationen och
vardagslivet. Kommunikationen
påverkas, vilket kan leda till ökad
osäkerhet och oro.
Forskarens slutsats är att man
kan eliminera mycket av osäker
heten och oron om båda parter
får samma tillgång till informa
tion om sjukdomen och är del
aktiga i vården, alltifrån diagnos
till behandling och uppföljning.
 Tomas Dalteg: Partner Relationship in Couples Living with
Atrial Fibrillation.

foto: getty images

Diabetes
från dosan
Risk med snusning
Forskare vid Karolinska insti
tutet samt Umeå och Lunds
universitet har visat att den
som snusar en dosa per dag
eller mer ökar risken för typ
2-diabetes med 70 procent.
Det är samma riskökning som
man tidigare har sett för den
som röker ett paket cigarret
ter per dag.
Under de 23 år som
forskarna har följt 54 500
män från olika studier drab
bades knappt 2 500 av typ
2-diabetes. Störst var risken
för dem som snusade en dosa
per dag eller mer, men risken
ökade även för dem som
snusade fem till sex dosor i
veckan. Förmodligen är det
nikotinet som ligger bakom
riskökningen, enligt forskarna.
Sedan tidigare vet man att
nikotin kan leda till försämrad
insulinkänslighet vilket i sin tur
ökar risken för diabetes.
Enligt Nationella folkhälso
enkäten från Folkhälsomyn
digheten snusar 18 procent av
svenska män och 4 procent av
kvinnorna dagligen.
 Carlsson et al: Smokeless
tobacco (snus) is associated
with an increased risk of type
2 diabetes: results from five
pooled cohorts.

Fördel med tillväxthormoner i balans
Ny avhandling Höga nivåer
av tillväxthormon är förknippade med ökad risk för
kranskärlssjukdom, stroke,
hjärtsvikt samt för tidig död.
Det visar en avhandling som
har lagts fram vid Lunds
universitet.
Tillväxthormon utsöndras
från hypofysen, och förutom
att styra kroppens längdtillväxt i barn- och ungdoms-

åren reglerar hormonet
också energiomsättningen
under hela livet.
I studierna som ligger till
grund för avhandlingen har
forskaren bland annat följt
drygt 4 300 Malmöbor från
yngre medelåldern och 16 år
framåt.
De 25 procent som hade
högst nivåer av tillväxthormon hade nästan tre

gånger ökad risk att avlida
i hjärt-kärlsjukdom jämfört
med de 25 procent som
hade lägst nivå. Sambanden
var starkast bland män men
även tydliga bland kvinnor.
 Erik Hallengren: Growth Hormone in adults from a cardiovascular and genetic perspective.
Studier som ingår i
avhandlingen har stöd
av Hjärt-Lungfonden

kronor delade
Hjärt-Lung
fonden ut
till forskning
2016.
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Personligt
Namn: Patrick Karlsson
Edlund
Ålder: 42 år
Bor: I Knivsta, mellan
Stockholm och Uppsala.
Familj: Hustrun Ann
och döttrarna Liv, 9, och
Sara, 7 år.
Bakgrund: Civilingenjör och doktor i datoriserad bildanalys.
Gör i dag: Arbetar
deltid som datorhandledare på Hermods i
Uppsala.
Hobby: ”Släktforskning. Ann och barnen
är ättlingar till Gustav
Vasa.”
Reser helst till: ”Berlin.
Där är svalt, inte kuperat, kollektivtrafiken
är bra och där finns
mycket av Europas
historia samlad.”
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För sex år sedan förändrades livet för Patrick
Karlsson Edlund då han drabbades av stroke,
bara 36 år gammal. Sedan dess kämpar han med
flera dolda handikapp som begränsar hans liv.
Text KARIN STRAND Foto SUSANNE KRONHOLM

Patricks långa
väg tillbaka
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I det vacuum som uppstod efter stroken
förstod jag att jag inte haft någon inre
kompass. Jag satt på havet och rodde
med en åra, runt, runt, utan mål.”
Patrick Karlsson Edlund

P

å Patrick Karlsson Edlunds dator
sitter det en post-it-lapp med tre uppmaningar. ”Höj inte rösten! Le! Ta en
promenad!” Skälet till att lappen sitter
där är Patricks hjärntrötthet, en följd av
den stroke han drabbades av för sex år sedan, 36 år
gammal och far till två små flickor på ett och tre år.
Patrick ser frisk ut. Han rör sig obehindrat och
pratar gärna. Men han har flera dolda skador som
begränsar hans liv.
− Det värsta är hjärntröttheten. Jag har energi
som räcker till två eller tre timmar per dag, då kan
jag prestera mentalt som tidigare. Sedan tar orken
slut, berättar Patrick över en kopp te med det
uppmuntrande namnet Happy.
− Eftersom vi hade bokat det här mötet har jag
sparat på energin tidigare under dagen. Men du
kommer att märka att jag kommer av mig och
tvekar ibland.
Förutom att han är kroniskt hjärntrött är Patrick
hyperkänslig för ljud. Oförberedda ljud liknar han
vid slag. Han är även känslig för värme, har problem med arbetsminnet och tål inte stress.
som Patrick drabbades av
stroke. Han hade varit hos tandläkaren i Uppsala
på morgonen och mellanlandade i hemmet i
Knivsta på vägen till forskartjänsten på Karolinska
institutet i Solna.
− Jag mådde inte riktigt bra, jag svettades och
var lite vimsig, så jag tänkte att det kanske var
influensa. Men så började vänster arm domna bort
och då ringde jag 1177, berättar han.
Sjukvårdsupplysningen kopplade honom till
SOS Alarm, som råkade ha en ledig ambulans i
närheten. När den anlände till villan kunde Patrick
inte stå upp längre utan satt på en pall vid dörren.
På Akademiska sjukhuset i Uppsala genomgick
Patrick flera neurologiska tester, huvudet röntgades och prover togs. Blodtrycket var skyhögt
liksom blodfettvärdena. Så höga att de togs om,
vårdpersonalen trodde att något blivit fel.
Det visade sig att han hade en propp i lillhjärnan.
Medan han låg på strokeavdelningen kom en till.

Det var den 7 april 2011

− Jag kände att jag var på väg att försvinna och
kunde inte svälja. Men jag hann trycka på larmknappen och uppfatta att det strömmade in folk i
rummet. Sedan svartnade det.
Efter några dagar på intensivvårdsavdelning
kom Patrick tillbaka till strokeavdelningen och
så småningom till rehabilitering. Vänster sida var
inledningsvis förlamad, men med hjälp av sjukgymnastik och balansträning lärde han sig gå och
fungera fysiskt igen.
− Rehabiliteringen var väldigt, väldigt bra och
jag önskar att alla kunde få så fin hjälp. Där upptäckte jag också att jag nog kommit rätt lindrigt
undan – det fanns till exempel personer som var
helt förlamade och som till och med behövde hjälp
att andas. Det fick mig att känna mig ödmjuk.
Eftersom Patrick själv har forskarbakgrund är
han medveten om forskningens betydelse för att
han trots allt fungerar så bra som han gör.
− Men det behövs mer forskning, inte minst när
det gäller hjärntrötthet. Jag skulle gärna vara med i
någon studie.
Hemma i vardagen igen kom Patrick överens
med sin arbetsgivare om att inte komma tillbaka.
Inte heller andra heltidsarbeten fungerade på
grund av hjärntröttheten. Ett par gånger har han
blivit utförsäkrad från Försäkringskassan – senast
i höstas. Nu arbetar han tre timmar tre dagar i
veckan på Hermods i Uppsala där han är hand
ledare för eleverna.
− Det är fantastiskt givande. Man får direkt
återkoppling på att man gör nytta.
Patrick har inte fått någon förklaring till att just
han drabbades av stroke. De höga blodfettvärdena
kan ha spelat in och han utreds just nu för att se
om det finns en genetisk komponent som förklarar
dem. Hans stressade livsstil kan också ha spelat en
roll. I flera års tid jobbade han mycket och sov lite.
− I det vacuum som uppstod efter stroken
förstod jag att jag inte haft någon inre kompass.
Jag satt på havet och rodde med en åra, runt, runt,
utan mål. Nu, efter flera år, har jag kommit fram
till vad jag vill. Det är att ha en roll där jag kan
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Döttrarna Sara och Liv betyder
mycket för Patrick Karlsson
Edlund. ”Jag har blivit mycket
bättre på att inte höja rösten
mot barnen eller bli arg på dem.”
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Forskningens mål

Så ska dö d

Patrick har inte fått någon förklaring till stroken. Stress
kan ha spelat in. I flera år jobbade han mycket och sov lite.
hjälpa andra och det är vad jag kommer att satsa
på framöver.
Patricks stora rädsla efter stroken har varit
att han inte skulle orka vara pappa till sina små
döttrar. Den lilla energi han hade sparade han för
stunderna ihop med dem, vilket gjorde att han
åsidosatte sig själv och sina egna behov. Bland
annat avstod han från att träna och gick upp i vikt.
Efter något år fick han typ 2-diabetes.
− Tiden efter stroken har nog varit svårare för
min hustru Ann än för flickorna. De har ju inget
minne av hur jag var förut. Men det är ändå inte
lätt för dem, när energin tar slut blir jag grinig och
risken är ju att barnen tar åt sig och tror att det är
deras fel.
Och därmed är vi tillbaka vid hans post-it-lapp.
− Jag har blivit mycket bättre på att inte höja rösten mot barnen eller bli arg på dem. Jag försöker
ta en promenad varje dag och får låna en hund av
grannen som sällskap. Och jag ler – åtminstone
inombords. Jag mår bra och jag är glad, men det
känns svårt att vara ineffektiv. Jag skulle vilja kunna sitta med en kopp kaffe och bara vara tillfreds.

Patricks tips
till andra
strokedrabbade
”Gå till en psykolog. I
mötet med en psykolog
händer det något och
det tror jag att alla mår
bra av.”
”Hitta en grupp människor att prata med där
du är bara du – inte din
stroke, inte ditt yrke, inte
din familjeroll. Samtal i en
sådan grupp är viktigt för
att utveckla din självbild.”

Stroke

En skrift om slagan

fall och TIA

Beställ skriften om
STROKE utan kostnad
Läs mer i Hjärt-Lungfondens skrift Stroke.
Beställ den utan kostnad med talongen längst bak i tidningen.
Den finns även som pdf eller att beställa på
www.hjart-lungfonden.se/skrifter

Den stora forskningssatsningen Uppdrag:
Besegra stroke har
överträffat alla förväntningar. Målet
− att halvera antalet
som dör i stroke och
fördubbla antalet
överlevande som
klarar sig utan hjälp −
är inom räckhåll.
För sju år sedan beräknades cirka
30 000 personer insjukna i stroke
i Sverige varje år, varav 6 000
avlida. Dessutom levde omkring
100 000 personer med sviterna
av stroke. En femtedel av dem
klarade sig inte själva.
Det var därför ett stort och angeläget uppdrag forskarna på Karolinska institutet åtog sig 2010 då
projektet Uppdrag: Besegra stroke
inleddes. Det har hittills resulterat
i ett 90-tal vetenskapliga artiklar
och inte minst i en revolutionerande
potentiellt ny behandling i form av
ett cancerläkemedel som visat sig
kunna skydda hjärnan vid stroke (se
Forskning för hälsa 4/2016).
Men det finns många fler viktiga
delprojekt. Ett av dem rör trombektomi.
− När en blodpropp i hjärnan är
så stor som sju till åtta millimeter
går den inte att behandla med
enbart proppupplösande behandling, trombolys, utan det krävs
att den tas bort på mekanisk väg,
förklarar Nils Wahlgren, professor
i neurologi som sedan 2011 leder
Uppdrag: Besegra stroke.
Vid trombektomi går man in
i hjärnans kärl och drar ut blod-
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ö dligheten i stroke halveras
kontakta en strokejour på Karolinska
i Solna som fattar beslut om huruvida
patienten ska köras dit eller till närmaste sjukhus i länet. På så vis hoppas
man slippa tidsödande omtransporter
av patienter som behöver trombektomi.
− Vi vet att tiden till behandling direkt
påverkar hur patienten kommer att klara
sig. Men vi kommer att utvärdera sättet
att välja ut patienter vetenskapligt.

Sedan 2010 har
antalet stroke
insjuknanden
minskat med
500 fall per år.

berör kvinnor i
fertil ålder som drabbas av stroke.
Gravida har inte ingått i de studier som
lett fram till rutinen att behandla med
trombolys om en strokedrabbad kommer
under vård inom 4,5 timmar. Därför
har strokedrabbade kvinnor som är
konstaterat gravida i många fall inte fått
trombolys och behandlingen av kvinnor
i fertil ålder har ofta fördröjts eftersom
man först vill utreda om de är gravida.
− Vi har en studie på gång baserad
på ett stort internationellt register där
gravida som trots allt fått trombolys
följs upp, berättar Nils Wahlgren.
− De preliminära data som finns
publicerade tyder på att behandlingen
är lika säker för den blivande mamman
som för andra kvinnor i åldersgruppen.
Däremot har man ännu inte kunnat
konstatera huruvida trombolys är skadligt för fostret eller inte.
Sammantaget konstaterar Nils Wahlgren att Uppdrag: Besegra
stroke hittills har överträffat
alla förväntningar. Förutom
att man har funnit nya behandlingsmetoder har olika
delar av forskarvärlden på
Professor
Nils
Karolinska institutet funnit
Wahlgren
varandra och initierat nya
gemensamma projekt.
− De hade aldrig blivit av utan Uppdrag: Besegra stroke. Våra och andras
bidrag till en bättre vård och ökad
kunskap om riskfaktorer har också
medfört en markant nedgång av antalet
strokeinsjuknanden sedan 2010, i snitt
500 färre fall per år och till och med
ännu färre de allra senaste åren.

TREDJE VANLIGASTE DÖDSORSAKEN
Uppdrag: Besegra stroke är HjärtLungfondens och Karolinska institutets gemensamma satsning för att
dramatiskt förbättra prognosen för
dem som drabbas av stroke. Projektet
är unikt då det på ett omfattande
sätt fokuserar på den akuta fasen av
stroke. Ambitionen är att halvera andelen som dör i stroke och fördubbla
antalet överlevande som kan klara
sig på egen hand. Projektet fokuserar
på att utveckla metoder för att hitta

proppen med ett litet instrument.
− Vi har byggt upp ett av de största
trombektomiregistren och jämför nu i
vår svenska studie de 3 000 patienterna
i registret och 300 patienter som granskas särskilt ingående med resultaten
i tidigare randomiserade studier av
metoden. Vi hoppas att det ska visa
sig att trombektomi är lika säkert och
effektivt i det kliniska rutinarbetet som
i studierna.
Samtidigt har forskarna initierat nya
rutiner för att tidigt hitta de patienter

stroke, öppna kärlet, rädda och skydda
hjärnan samt minimera risken för permanent funktionsnedsättning.
Stroke är ett samlingsnamn för
blodpropp i hjärnan (hjärninfarkt) och
brustet blodkärl (hjärnblödning). Varje år
drabbas cirka 28 000 personer av stroke
av vilka drygt en tredjedel avlider eller
får svåra funktionsnedsättningar. Stroke
är den tredje vanligaste dödsorsaken i
Sverige samt den vanligaste orsaken till
fysiskt handikapp hos vuxna.

som bör genomgå trombektomi.
− På Karolinska universitetssjukhuset
i Solna har vi behandlat patienter med
trombektomi i tio års tid och ser fantastiska resultat. Nu förbereder landstinget i Stockholm en ny organisation som
innebär att patienter med stora proppar
identifieras redan i ambulansen, berättar Nils Wahlgren.
Med strokepatienter som inte orkar
hålla upp armen i tio sekunder eller
benet i fem sekunder ska ambulansen

foto: SANDRA BIRGERSDOTTER EK

foto: getty images

Ett annat delprojekt
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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

När Mari-Ann Hjulbäck förlorade sin man Kaj visste
hon inte var hon skulle ta vägen med sin sorg. I nätverket Vimil, Vi som mist någon mitt i livet, fann hon en
spirande förtröstan. I dag är hon Vimils ordförande.

Stöd i sorgen gav
Mari-Ann ny livslust

D

e träffades som vuxna och tog
vara på sina livserfarenheter
för att vårda kärleken och
forma sitt äktenskap. Men
efter 20 lyckliga år och kort tid innan
drömmen om en långsegling skulle bli
verklighet rämnade världen. Nästan
från ena dagen till den andra förlorade
Mari-Ann Hjulbäck sin älskade Kaj.
– Dagen innan julafton fick vi
beskedet att Kaj var svårt sjuk och att
vi kunde räkna med drygt ett år tillsammans. Sju veckor senare var han
borta, och med honom hela mitt liv
som det varit. Det var som att köra in i
en bergvägg i 150 kilometer i timmen.
Min hjärna tog bara inte in det som
hände, sammanfattar hon traumat lite
drygt fem år senare.
Mari-Ann Hjulbäck fick prata med en
kurator på sjukhuset där Kaj vårdats,
men samtalet blev en besvikelse.
– Hon frågade om jag klarade ekonomin och om jag kunde bo kvar. När jag
svarade ja så var det som om hon strök
mig från en lista och jag fick inget mer
stöd därifrån.
Upplevelsen blev den första av flera
där Mari-Ann Hjulbäck kände att samhällets stöd till efterlevande brister, och
att det kan få svåra konsekvenser. Att
sörja är ett arbete som tar kraft och tid
och behöver ske i lugn och ro.
– Jag önskar att det fanns sorgemottagningar inom den ordinarie vården.
Mottagningar där man känner sig
välkommen. Det handlar om individens

möjlighet att läka. Omhändertagen sorg
läker snabbare. Vad kostar det arbets
givare och samhälle när en sörjande blir
sjukskriven långa perioder?
Sakta, sakta orkade Mari-Ann
Hjulbäck se sig om efter hjälp. Hennes
vänner gjorde vad de kunde, men hon
ville inte ”slita ut dem” med sitt behov
av att prata om sorgen. När hon drygt
ett år efter Kajs bortgång för första
gången var på en träff med nätverket
Vimil, Vi som mist någon mitt i livet,
kände hon att hon kommit rätt. Här
fanns hjälp att få och den kom från
andra med erfarenheter som liknade
hennes.
– Jag kunde känna mig som en udda
figur med min sorg. Men när jag kom
till Vimil behövde jag inte förklara, inte
försvara … jag kunde bara vara och det
jag ville säga togs emot på rätt sätt.
De erfarenheter som mötte mig var så
trovärdiga och gav hopp.
Mari-Ann Hjulbäck
att engagera sig i nätverkets arbete och
sedan ett par år är hon Vimils ordförande. I dag börjar hon uppskatta livet
igen.
– Häromdagen hörde jag mig själv
säga att jag längtar till sommaren. Det
är första gången under alla dessa år
som jag lägger märke till årstiderna.
Nu väljer jag livet aktivt, men saknaden
efter Kaj kommer alltid att följa mig,
säger hon.
Upplevelsen fick

Text Anne Hammarskjöld
Foto privat

Omhändertagen sorg läker snabbare. Det vet
Mari-Ann Hjulbäck av egen erfarenhet.

Andras berättelser
blir till viktig tröst
Nätverket Vimil bygger på att människor i sorg ger stöd åt varandra och
delar sina erfarenheter av sorgearbete.
På så sätt blir erfarenhetsutbytet en
hjälp till självhjälp och finns tillgängligt
dygnet runt. Bland annat genom nätverkets slutna Facebook-grupp.
Läs mer på: www.vimil.se
Se också: www.samdorg.se
www.efterlevandeguiden.se
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Lös Hjärt-Lungfondenkrysset! Vinn Hjärtat, en bok som har

skrivits av några av Sveriges främsta hjärtspecialister, forskare och läkare.
Gör så här: Lös krysset och skicka in lösningen senast
19 juni.
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-postadress.

Boken beskriver
olika hjärtsjuk
domar, hur de
uppstår och
deras behandling.

korsord: marie petersson-engnel Foto: getty images

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

Lösenordet i förra krysset var ”Gör varje dag till Alla hjärtans dag” och vinnarna är:
Kim Jonsson, Uppsala, Lennart Ekberg, Ljungby,
Björn Ekstam, Ekerö, Gerd Brinkeback, Norrköping, Karin
Engström, Katrineholm, Lennart Karlsson, Krylbo, Barbro
Håkansson, Insjön, Odd Sander, Lammhult, Maria Björklund,
Vimmerby, Arne Olsson, Vänersborg, Berit Nyman, Malmö,
Birgitta Westergren, Hede, Anna Carin Nilsson, Uppsala,
Maud Stenek Hjälmered, Göteborg, Kerstin Johansson,
Älmhult. Grattis!
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Hans mål: Att
besegra stroke

Forskarporträttet Globalt sett är stroke den näst

vanligaste orsaken till död och invaliditet. Men det finns ljus
i mörkret. Ulf Hedin och hans forskarteam arbetar för att
drastiskt förbättra behandlingen av akut stroke.
Text susanna lindgren foto susanne kronholm
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För att hitta biomarkörer som visar att
en stroke kommer från en förträngning
i halspulsådern kommer vi att behöva
stora riskpopulationer.”

Satsningarna på ett nytt, modernt sjukhus
i Solna har inte räckt ända fram till Kärlkirurgen.
Först om ett per år blir det nya lokaler. Fram till
dess sitter forskningsledaren och professorn i
kärlkirurgi Ulf Hedin i Karolinska sjukhusets
centralbyggnad, en trappa upp med utsikt mot
innergården. Att korridorerna andas 1940-tal
påverkar inte arbetet som pågår innanför den röda
tegelfasaden. Här bedrivs unik forskning med internationell spridning. Ett bevis är att den ansedda
medicinska tidskriften Nature ligger på soffbordet
i Ulf Hedins lilla kontor. Anledningen är en nylig
publicering. Och med den följer en årsprenumeration av den prestigefyllda publikationen, meddelar
han med viss stolthet.
– Det är speciellt roligt för mig som kliniker att
kunna presentera nyheter som kan konkurrera om
utrymmet med annan världsledande forskning,
säger han.
För att förklara vad just dessa rön handlar om
behöver vi backa till 2003. Då började Kärlkirurgen i Solna samla prover från alla patienter som
opererats för stroke eller för åderförkalkning i
halspulsådern. Varje år drabbas 28 000 personer i
Sverige av stroke. I dag innehåller provsamlingen
information från mer än 1 200 patienter, vilket gör
den till en av världens största informationsbaser
på området.
– Alla blodprover och förträngningar har analyserats med hjälp av modern teknologi för att
studera arvsanlag, proteiner och annat som kan
förklara vilka mekanismer som gör att en åder
förkalkning går sönder och att en propp åker upp
i hjärnan, säger Ulf Hedin.
Varje underlag ger närmare 100 000 variabler
som med hjälp av datorbaserad bioinformatik
går att sätta ihop i olika mönster som kan ge en
bild av vilka mekanismer som styr processen.
En så omfattande och systematisk analys gör att
forskare över hela världen vill samarbeta och ta del
av materialet. Den forskning som lett fram till artikeln som publicerades i Nature är resultatet av ett
samarbete med forskare i Stanford i Kalifornien.
– Tillsammans har vi identifierat en hittills
okänd process som reglerar immunförsvarets förmåga att ”äta upp” döda celler och rensa vävnaden

vid åderförkalkning, något som vi hoppas ska ge
möjlighet att utveckla läkemedel som förhindrar
hjärtinfarkt och stroke, säger han.
Det arbete som Ulf Hedins forskarteam gör
ingår numera i Karolinska institutets forskningssatsning för att drastiskt förbättra behandlingsmetoder av akut stroke – Uppdrag: Besegra Stroke,
som stöds av Hjärt-Lungfonden. Satsningen
drog igång 2012 och är genom sin bredd även den
världsunik. Satsningen täcker allt från att förstå
när någon drabbats av stroke, förfinad diagnostik
och möjligheten att avlägsna proppar till att hitta
behandlingsmetoder för att skydda hjärnan vid
stroke.
För oss som jobbar med kärlforskning handlar
det om att hitta individen, hitta placket och hitta
läkemedlet som gör placket mer stabilt.
Ulf Hedin är optimistisk och tror på resultat.
– Vi har åtminstone fem eller sex olika projekt
som kan utvecklas till läkemedel. Dessutom har
vi gjort en ganska ny upptäckt som kan vända
upp och ner på föreställningen att mycket kalk är
farligare än lite. Om förkalkade kärl är mer stabila
kan det vara naturens eget sätt att ta hand om en
sjukdom.
Svårast lär bli att hitta biomarkörer. Vid en misstänkt hjärtinfarkt kan exempelvis ett blodprov visa
om hjärtmuskeln är skadad.
– För att hitta biomarkörer som visar att en stroke kommer från en förträngning i halspulsådern
kommer vi behöva stora riskpopulationer. Där
kan befolkningsstudien SCAPIS med sina 30 000
deltagare vara till stor hjälp. Att hitta biomarkörer
för stroke är också en viktig pusselbit för att kunna
matcha patient och rätt behandling.
En av Ulf Hedins viktigaste drivkrafter är patientkontakten och att se hur de operationer han
utför gör skillnad.
– Men jag är också en utpräglad tävlingsmänniska. Precis som en konstnär eller elitidrottare
kämpar för att kunna prestera tror jag att många
forskare drivs av att få vara först, få anslag och bli
publicerade. Det är så otroligt kul att få omsätta
idéer i kreativa lösningar och få resultat.

Tack vare dina gåvor är denna forskning möjlig.

Personligt
Namn: Ulf Hedin
Titel/Gör: Profes
sor i kärlkirurgi och
kärlforskare.
Arbetsplats: Karo
linska sjukhuset
och Karolinska
institutet.
Bor: Rönninge, sö
der om Stockholm.
Familj: Hustru,
två barn och tre
barnbarn.
Forskningsområ
de: Transnationell
forskning inom kärl
biologi, alltså att
sjukdomsproblem
som identifieras i
strokevården ligger
till grund för labo
ratoriebaserade
experimentella
modeller och mole
kylära studier.
Största framste
get inom stroke
vården: Att vi i
dag kan behandla
stroke med samma
kateterburna teknik
som vid hjärtinfarkt,
och även mekaniskt
ta ut proppar.
Om HjärtLungfonden: Den
halvtidstjänst jag
fick av fonden i
slutet av 90-talet
har format hela min
karriär. Utan det
stödet hade jag inte
kunnat forska som
jag gör i dag.
Fritidsintressen:
Skidåkning och att
snickra på stugan.
Och så barnbarnen.
Dold talang: Jag
är gubbsimmare.
Vi är ett 20-tal
mastersimmare
med kulmage och
Speedo-badbyxor.
Ingen vacker syn
men det är vansin
nigt roligt att träna
och tävla.
Forskning för hälsa 19
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Nikolina Dinovs bror Peter dog på en buss – mitt
ibland alla människor. ”Jag förstår inte hur de andra
i bussen kunde låta honom dö utan att göra något,
ingen larmade ens 112”, säger Nikolina.
TEXT sven magnusson FOTO anna von brömssen

Till minne av en
älskad bror

M

inst 25 personer i Sverige drabbas
varje dag av hjärtstopp utanför sjukhusen, bara två-tre av dem överlever.
Det visar studier vid Karolinska
institutet. I stort sett alla har haft turen att ha
människor runt sig som gjorde rätt, som larmade
och började ge hjärt-lungräddning. Kanske också
haft tillgång till och använt en hjärtstartare.
Peter Dinov, 38-årig pappa till en elvaårig flicka,
hade inte den turen. Han satt på en buss i Borås
när hjärtat plötsligt slutade slå. Ingen av de andra i
bussen ingrep.
– Peter var egentligen utbildad målare, men jobbade på ett behandlingshem i Borås. Vi pratade
med varandra i telefon varje dag, vi var väldigt
nära, berättar Peters lillasyster Nikolina över en
latte.
Vi möts på ett litet café i västra Göteborg.
Nikolina är på väg till ett eftermiddagspass på
jobbet som undersköterska på Sahlgrenska universitetssjukhuset.
– Peter var en så öppen och varm människa. Efteråt har jag fått många kommentarer på Facebook
från många som bott på behandlingshemmet och
berättat att det var just Peters engagemang och
värme som räddade dem tillbaka till ett bra liv,
säger Nikolina.
Hon minns novemberdagen 2015 när telefon
samtalet kom. Först förstod hon inte: ”Gått

bort?”. Peter var ju frisk och stark och inte ens
40! Mitt i livet.
– När jag sedan förstod att han suttit i en buss
och att ingen reagerat förrän busschauffören
såg honom sitta ensam kvar på sin plats vid
ändhållplatsen blev jag helt förkrossad. Hur kan
människor låta bli att agera – det hände ju vid fyra
på eftermiddagen när folk började åka hem från
jobbet. Han dog mitt ibland alla människor.
Nikolinas engagemang har spridit sig via sociala
medier. Hon har fått kontakt med en kvinna som
gjorde hjärt-lungräddning på en medvetslös person på golvet i en stadsbuss i Göteborg. ”Folk klev
rakt över den livlösa kroppen, ingen hjälpte henne
– hur omänskliga är vi egentligen?”
fortfarande tung och högst
närvarande. Vi dricker vårt kaffe och går i snålblåsten ut mot Västra begravningsplatsen några minuter bort. Fjolårslöven driver över gatan av nordanvinden från hamnen. Det är Nikolina som har valt
platsen och stenens utseende. Begravningen ägde
rum sex dagar före jul 2015, Nikolina ordnade allt
från begravningsmusiken till smörgåstårtan.
– Han fyller 40 år på torsdag, säger hon där vi står.
Ljuset hon tände dagen innan brinner fortfaran
de. På stenen finns en bild på Peter, en glad och
prydlig ung man.
– Jag kan gå hit mitt i natten ibland, tända ett ljus

För Nikolina är sorgen
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Personligt
Namn: Nikolina Dinov
Bor: Lägenhet i Västra
Frölunda, Göteborg.
Familj: Särbo och fem barn.
Yrke: Undersköterska,
vidareutbildar sig till specialist
undersköterska inom akutsjuk
vården.
Fritidsintresse: Med fem
barn hinner jag inte med mer
än barnen, men tvillingarnas
fotbollsmatcher är viktiga.

”Larma 112, påbörja hjärt-lungräddning
– det kan räcka med kompressioner om
man inte vill blåsa in luft – och försök få
dit en hjärtstartare.”
Nikolina Dinov
Forskning för hälsa 21
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”Vi pratade med varandra
i telefon varje dag, vi var
väldigt nära.”

och sitta alldeles ensam med Peter i mörkret.
Hon har insett att vardagarna, de där som
egentligen aldrig märks, är viktigast av allt här i
livet. Småpratet med barnen, de spontana mötena
med andra människor. Det lilla livet som kan vara
så skört.
– Jag har slutat att ta något för givet, säger hon
stilla.
av 30 000 hjärtstopp mellan
1991 och 2011 visar det sig att bara ungefär hälften
fick hjärt-lungräddning innan ambulansen anlände. En av tio av dessa överlevde. Av dem som
inte fick hjälp direkt överlevde bara en av 25, enligt
studier vid Karolinska institutet.
I städer som Stavanger i Norge, Amsterdam i
Holland och Seattle i USA har forskare, läkare,
räddningstjänst och allmänhet visat att det går
att få upp överlevnaden efter hjärtstopp utanför
sjukhus till mellan 20 och 25 procent. Det skulle
innebära att två-tre människor i Sverige rent
statistiskt skulle kunna räddas varje dag om vi blir
lika duktiga på att agera.
Många anhöriga skulle då slippa uppleva den
tunga sorg som Nikolina lever med i dag.
– Det är ju så enkelt, säger hon och plockar bort
några blommor som börjat vissna vid graven.
– Larma 112, påbörja hjärt-lungräddning – det
kan räcka med kompressioner om man inte vill
blåsa in luft – och försök få dit en hjärtstartare.
Via mobilen går det snabbt att googla fram
”hjartstartare.se” som visar en karta med närmaste hjärtstartare. På vissa håll i landet finns
också ett system där sms-larm går ut till alla med
hjärt-lungräddningsutbildning som befinner sig i
närheten av den som fått hjärtstopp.

I svenska studier

för varje minut som går minskar chansen att
överleva med tio procent. Det innebär att efter tio
minuter är chansen att överleva mycket, mycket
liten.
Nikolina är medveten om att hennes älskade
bror är borta för alltid, att telefonen är tyst och att
det dagliga småpratet har upphört.
– Men jag hoppas att människor ska inse vikten
av att göra något, att visa empati och inte bara
vända bort ansiktet och tro att någon annan ska
ingripa, säger hon. Då är det för sent.

Peter Dinov var 38 år när han dog av plötsligt hjärtstopp. Hans syster Nikolina
besöker ofta hans grav på Västra begravningsplatsen i Göteborg.

Snabb hjärt-lungräddning
avgörande för utgången
Plötsligt hjärtstopp innebär att hjärtats pumpförmåga av okänd anledning upphör och den drabbade förlorar medvetande och saknar livstecken.
Plötsligt hjärtstopp orsakas inte sällan av en hjärtinfarkt och innebär att
hjärtats normala rytm övergår i ett så kallat kammarflimmer och att pumpförmågan omedelbart upphör att fungera. Det är en katastrof för hjärnan,
som är beroende av syresatt blod och om den drabbade ska överleva måste
hjärtrytmen återställas inom ett par minuter. Vid ett hjärtstopp ökar risken
för död med 10 procent för varje minut som går innan behandling startar.
Det är alltså livsavgörande att omgivningen snabbt sätter igång hjärtlungräddning inklusive hjärtstartare (defibrillator) i väntan på ambulansen.

Stöd forskningen med Swish

Med Swish är det lätt att stödja forskningen som räddar liv. Har du Swish
i din mobiltelefon skickar du snabbt en gåva till Hjärt-Lungfonden.
Tjänsten är helt kostnadsfri och hela gåvobeloppet förs direkt över till
Hjärt-Lungfonden.
Swisha din gåva till nummer: 90 91 92 7

Plötsligt hjärtstopp
En skrift om vad som händer

när hjärtat stannar

Hjärt-Lungfonden XXXXX

1

2012-11-15 10:14:15
09APB35_omslag_434.indd

1

Läs mer i Hjärt-Lungfondens skrift Plötsligt hjärtstopp.
Beställ den i tryckt form eller ladda ner som pdf från
www.hjart-lungfonden.se/skrifter
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SCAPIS ‒ den unika kunskapsbanken

På turné med
Hjärt-Lungfonden
Fler dör i hjärt, -kärl- och lungsjukdom än i
något annat, men det är ett faktum få känner
till. För att öka medvetenheten om de allvarliga
folksjukdomarna och få fler att stödja forskningen arrangerar Hjärt-Lungfonden turnén
”Tid att leva”.

SCAPIS-projektet finansieras i första hand tack
vare gåvor från Hjärt-Lungfondens givare.

Text karin strand Foto getty images

i maj 2017 turnerar
Hjärt-Lungfonden runt i landet för
att möta människor och skapa dialog
i hopp om att få fler att stödja forskningen.
− Närmare hälften av all dödlighet
i Sverige beror på sjukdomar i hjärta,
kärl eller lungor. Hälften! Målet med
turnén är att öka medvetenheten om
detta och få fler att stödja forskningen
genom att bli månadsgivare. Vi vill
också sprida kunskap om vikten av
en hälsosam livsstil, säger Susanne
Klofsten, kommunikationsansvarig för
SCAPIS.
SCAPIS är den världsunika befolkningsstudie som till stor del finansieras
av Hjärt-Lungfondens givare och vars
syfte är att öka kunskapen om hjärt-,
kärl- och lungsjukdomar, med målet att
kunna förhindra dem innan de uppstår.

Med start i Malmö

UNIKT samarbete

Varje turnéstopp under ”Tid att leva”
planeras till tre dagar i de sex städer
där SCAPIS-studien pågår. Den första
dagen ägnas åt ett seminarium för
Hjärt-Lungfondens givare, allmän
heten och alla som deltagit i SCAPISstudien, där forskare från
respektive universitetet
berättar om studien och
de lokala forsknings
projekten.
I Malmö testas bland
Margaretha
annat ett nytt sätt att
Persson
upptäcka KOL i ett tidigt
stadium, då det fortfarande är möjligt
att bromsa sjukdomsförloppet.
− När man får KOL förstörs de små
lungblåsorna. Ytan på dem minskar
och det blir svårt för kroppen att få
tillräckligt med syre. Med vår metod,
en nanopartikelundersökning, kan man

SCAPIS, eller Swedish CArdioPulmonary bioImage Study, är en världsunik studie.
Den omfattar 30 000 svenskar som genomgår en bred hjärt-, kärl- och lungundersökning vid universitetssjukhusen i Göteborg, Malmö, Linköping, Stockholm, Uppsala och
Umeå. SCAPIS finansieras framför allt genom gåvor från Hjärt-Lungfondens givare.

se om lungblåsorna är förstörda eller
inte, vilket inte går att upptäcka vid en
vanlig spirometriundersökning, berättar Margaretha Persson, chef för den
kliniska forskningsenheten vid Skånes
universitetssjukhus i Malmö och lokal
projektledare för SCAPIS.
Hjärt-Lungfondens givare in till ett seminarium som visar på
den nytta deras gåvor bidragit till i form
av forskningsresultat. På dag tre blir
det ett torgevent med olika aktiviteter
där besökare exempelvis kan testa blodtryck, kolesterol- och blodsockernivå.
Det blir även bland annat underhållning
och bra mat för hjärtat. Under turnén
kommer också prins Daniel att dela ut
Hjärt-Lungfondens Stora forsknings
anslag och Prins Daniels forsknings
anslag för yngre lovande forskare.

Dag två bjuds

Tid att leva-turnén
18–20 maj
1 juni samt 15–17 juni
28–30 september
12–14 oktober
Turnén besöker Uppsala och
Umeå under 2018.

Malmö
Stockholm
Göteborg
Linköping
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Nu startar Hjärt-Lungfonden
kampanjen ”Tid att leva” för att få
fler att vilja bidra till den livsviktiga
forskningen. Kristina Sparreljung,
generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden, har en egen historia av hjärtkärlsjukdom.
Text Anne Hammarskjöld
Foto Hjärt-Lungfonden

Hjälp oss ge mer
”Tid att leva”
av hjärt-kärlsjukdom än av något annat.
Unga, gamla. Kvinnor och
män. Anhörig och vän. Alla
kan drabbas. Forskningen
har gjort stora genombrott,
med längre liv och ökad
livskvalitet som ovärderliga
resultat. Men fortfarande
lever en av fem med en
hjärt-kärlsjukdom. Så
trots framstegen finns

I år dör fler

mycket kvar att göra och
för det behövs mer pengar
till forskning, framhåller
Kristina Sparreljung,
generalsekreterare för
Hjärt-Lungfonden.
– Kampanjen ”Tid att leva”
är en långsiktig satsning för
att ge fler människor fler
friska år, och därmed tid
att leva. Fonden får varje år
ansökningar för totalt 1,8

Hjärt-Lungfondens generalsekreterare Kristina Sparreljung
vet hur det är att förlora nära och kära i hjärt-kärlsjukdom.
Både hennes pappa och farfar dog i hjärtinfarkt.

miljarder till hjärt-kärlforskning. Vi kan dela ut cirka 15
procent av det beloppet. Nu
sätter vi tuffa insamlingsmål
för att kunna tillgodose det
stora behovet av forskning.
har
arbetat på Hjärt-Lungfonden
i 20 år. Hennes val av arbetsplats är resultatet av personliga erfarenheter. Kristinas
farfar och pappa dog båda
i hjärtinfarkt. Upplevelser
som har präglat Kristinas liv
sedan hon var fem år.
– Jag växte upp med
vetskapen att du kan förlora
någon precis när som helst.

Kristina Sparreljung

Tack vare forskningen lever den
som får hjärtinfarkt i dag 12 år
längre jämfört med för 30 år
sedan. Se filmen på: www.hjartlungfonden.se/leva

Plötsligt ringer telefonen
och livet blir sig aldrig mera
likt.
”Tid att leva” ger också tid
att mötas och lära känna varandra. Kristina Sparreljung
ser på sina barn och tänker
på sin pappa Sture.
– Han var inte klar, och vi
var inte klara med honom.
Jag saknar min pappa varje
dag och tänker på allt vi inte
hann prata om. Jag önskar så
att han fått lära känna sina
barnbarn och de honom.
Den som redan är engagerad och stödjer forskningen
kan hjälpa till med ”Tid att
leva”.
– Berätta för dina vänner,
grannar och kollegor om
Hjärt-Lungfonden, egna
erfarenheter av hjärt-lungsjukdom och om hur viktigt
det är att forskningen gör
nya genombrott, säger
Kristina Sparreljung.

a Stöd ”Tid att leva”. För att ge 100 kr i månaden, sms:a LEVA till 72901. Läs mer på www.hjart-lungfonden.se/leva
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Vi på Hjärt-Lungfonden

Tintin tar hand om SCAPIS-turnén
Steget från en lång marknadskarriär inom teknikvärlden till
projektledare på Hjärt-Lungfonden
var kanske inte helt väntat, men betydelsefullt. Tintin Vidhammer har
vänner som drabbats av både stroke
och hjärtinfarkt.
– Hjärt-Lungfonden gör så otroligt
många viktiga saker, mer än jag förstod från början. Alla jag pratar med
är väldigt positiva till fonden. Jag
känner mig stolt över att göra något
bra för samhället, säger han.
Som navet i Hjärt-Lungfondens
marknadsföring har Tintin
Vidhammer många ansvarsområden.
Under våren är Tintins huvudsakliga uppgift att för första gången
genomföra lokala SCAPIS-event –
i Malmö, Stockholm, Göteborg och
Linköping. Under tre dagar i varje

stad ansvarar han för att marknadsföra Hjärt-Lungfonden med hjälp
av mätningar av kolesterol och
blodtryck, föreläsningar och mycket
mer. Genom att skapa lokalt PRgenomslag hoppas Hjärt-Lung
fonden kunna värva fler månads
givare.
Tintin hoppas att eventen blir
lyckosamma och att det kan bli en
fortsättning.
– Målet är att utöka antal orter
nästa år. Det är viktigt att visa upp
Hjärt-Lungfonden och berätta vilka
vi är och möta människor där de är.
Vi vill synliggöra hjärt-, kärl- och
lungsjukdom och hur vi tillsammans
kan arbeta för att ge människor mer
tid att leva.
Text MOA THORSELL
Foto TOBIAS OHLS

Tintin Vidhammer
Bor: I lägenhet i Fruängen.
Intressen: Fotografering, paddla kajak,
köra motorcykel och laga mat.
Så tar jag hand om hjärtat: Som
norrman älskar jag att gå på ”tur” –
vandra i skogen en hel dag.

Ett hjärta till alla
vi bryr oss om

Foto: MICKE SANDSTRÖM

Skänk en tanke till alla dem som finns i ditt hjärta. Så löd uppmaningen
från Hjärt-Lungfonden till alla som passerade Stockholms centralstation
på Alla hjärtans dag den 14 februari.
Under dagen fylldes väggen med 1 500 hjärtan och varma hälsningar.
Eventet nådde också 215 000 personer – och 3 000 gillamarkeringar –
i sociala medier.
På plats fanns även artisten Mojje Milacki, som själv drabbades av en
hjärtinfarkt vid 36 års ålder. Mojje framförde bland annat den nyskrivna
låten Låt ditt hjärta slå.

Mojje Milacki fick
en hjärtinfarkt i
samband med Let’s
Dance 2009.

Johan Malm, VD för Öhmans, lämnar
över 2016 års bidrag till Kristina
Sparreljung från Hjärt-Lungfonden.

Puss på dig! Magdalena Bibik
och Janne Westerlund från
Stockholm Comedy Club.
Forskning för hälsa 25
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Egen insamling Genom sin manager har

speedwaystjärnan Fredrik Lindgren insett att
hjärtfel även drabbar unga. Nu vill han bidra
till forskningen.

Speedwaystjärna
hyllar pacemakern
Som ung och vältränad

speedwaystjärna hade
Fredrik Lindgren inte haft
en tanke på h
 järtsjukdomar
– inte förrän han lärde känna sin manager Carolina
Jonasdotter. Hon lider av
hjärtrus och fick redan som
18-åring en pacemaker.
Hennes hjärta kunde plötsligt slå så snabbt att det kunde stanna.
– Jag har lärt mig mycket
sedan jag träffade Carolina
och förstått vilken fantastisk
sak pacemakern är. Utan den
skulle hon inte leva i dag,
säger Fredrik Lindgren.
Fredrik Lindgrens karriär
som professionell speed-

wayförare har tagit honom
från Örebro till Andorra,
med hela världen som
arbetsfält.
I dag är han 31 år och
tävlar i både den engelska
och polska ligan samt i
VM-serien – sammanlagt
upp till 100 tävlingar per år.
Resorna är många och han
är beroende av att Carolina
Jonsdotter ansvarar för
bokningar och kontakter.
Hennes oumbärlighet
gjorde sig ytterligare påmind när hon under början
av året, efter 9,5 år, blev
tvungen att byta ut sin
gamla pacemaker eftersom
batteriet blivit dåligt.

Fredrik Lindgr
Carolina Jona en och
sdotter

– Det är viktigt att forskningen går framåt – och att
även unga människor som
drabbas av hjärtsjukdom
kan leva ett så bra liv som
möjligt, säger Fredrik
Lindgren.
bestämt sig
för att använda sitt speedwaynamn och kontaktnät för
att stödja Hjärt-Lungfonden.
Inom kort kommer en webbplats med en medlemsklubb
för privatpersoner och
företag att vara i drift. Gamla

Nu har han

racingställ och annat speedwaymaterial ska auktioneras
ut och supportrar uppmuntras att bidra till insamlingen.
– Hjärtfel kan drabba vem
som helst och kan jag göra
något för att hjälpa till vill
jag göra det. Vi hoppas på
att samla ihop så mycket
pengar som möjligt och att
folk ska få information och
förståelse för vad HjärtLungfonden gör.
TEXT MOA THORSELL
FOTO PRIVAT

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

Kan en lott vara bra för hjärtat?
Vår övertygelse är att världen blir bättre med starka ideella organisationer.
Det är därför PostkodLotteriet finns och det är därför vi fördelar lotteriets
överskott mellan 53 ideella organisationer, bland andra Hjärt-Lungfonden.
Hur är det då, 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 till exempel att ge oss bättre förutsättningar för att kunna bota
hjärtsjukdomar. Stort tack Hjärt-Lungfonden för allt ni gör, och stort tack
alla lottköpare som möjliggör så mycket!
Putte Nelsson är vinstutdelare
i PostkodLotteriet.

#postkodeffekten
Hjärt- lungfonden_mars.indd 1
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Fråga doktorn
I varje nummer av Forskning för hälsa svarar en av våra specialister på frågor om hjärt-, kärleller lungsjukdom. Varje nummer tar upp ett tema. Här svarar Jacob Hollenberg, biträdande
överläkare och docent i kardiologi vid Södersjukhuset, på frågor om plötsligt hjärtstopp.

Vad är skillnaden på hjärtinfarkt och
plötsligt hjärtstopp?
En hjärtinfarkt är en cirkulationsrubbning i hjärtat som orsakas av en
propp eller blockering av hjärtats kranskärl. Detta leder till akut syrebrist till
en del av hjärtmuskeln och kan orsaka
svår smärta eller andnöd och nedsatt
pumpförmåga.
Vid ett plötsligt hjärtstopp, som ofta
orsakas just av en hjärtinfarkt, övergår
hjärtats normala rytm i ett elektriskt kaos
(kammarflimmer) och pumpförmågan
upphör tillfälligt. Den drabbade förlorar
omgående medvetandet. Detta är i
förlängningen en katastrof för hjärnan,
som är beroende av syresatt blod för att
fungera. Om syretillförseln till hjärnan
inte genast kan återställas till normal nivå
finns risk för bestående hjärnskador.
Hjärtinfarkt är den vanligaste
orsaken till hjärtstopp, men hjärtstopp
kan även orsakas av bland annat andra
hjärt- och lungsjukdomar.

10 minuter mellan liv och död

Varför är snabba insatser så avgörande?
Vid ett plötsligt hjärtstopp upphör
hjärtats pumpförmåga tillfälligt. Om
ingen behandling ges inom några minuter kommer detta tillstånd att leda till
döden. För varje minut som går minskar
chansen att överleva hjärtstoppet med
10 procent. Redan efter fem minuter
börjar kroppen och framför allt hjärnan
få obotliga skador av den syrebrist som
uppstår till följd av hjärtstoppet.
Efter cirka femton minuter är
döden nästan oundviklig. Därför är
det livsavgörande att omgivningen
omedelbart larmar ambulans, 112, och
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inleder hjärt-lungräddning, HLR, samt
så fort som möjligt ger en elektrisk stöt
med en hjärtstartare. Genom hjärtlungräddning pumpas blodet manuellt
runt i kroppen. Genom en elektrisk stöt
från en hjärtstartare kan hjärtat återfå
sin normala rytm och pumpa blod.
I dag överlever endast 1 av 10 som
drabbas. Samtidigt vet vi att 7 av 10 kan
överleva om tidig HLR och en hjärtstartare används innan ambulansen är på
plats.

Viktigt kunna
hjärt-lungräddning
Vad kan jag göra?
Vid plötsligt hjärtstopp är regeln att ge
hjärt-lungräddning följt av defibrillering,
det vill säga en strömstöt som återför
hjärtat till normal rytm. De hjärtstartare
som finns ute i samhället är halvautomatiska, självinstruerande och lätta att
använda även för den som inte har några
medicinska förkunskaper.
Det är viktigt att så många som
möjligt lär sig hjärt-lungräddning. Röda
Korset och Svenska rådet för hjärtlungräddning är exempel på några organisationer som erbjuder utbildning.
Snabb hjälp i offentliga miljöer En
viktig grupp är så kallade first responders, det vill säga icke-sjukvårdsutbildade yrkesgrupper som ofta är på plats
snabbare än ambulans. HLR-utbildade
taxichaufförer, poliser, brandmän, säkerhetsvakter och kabinpersonal på
flygplan är exempel på first responders.
Förutom utbildning i hjärt-lungräddning har dessa grupper som regel också
tillgång till hjärtstartare.

Jacob Hollenberg:
”7 av 10 kan
överleva om tidig
HLR och en hjärtstartare används
innan ambulansen
är på plats.”

Foto TOBIAS OHLS

Risk för hjärnskador

Under det senaste decenniet har antalet hjärtstartare på offentliga platser
ökat kraftigt i Sverige. Ändå används
de endast i ett fåtal fall. Forskning
har visat att 7 av 10 kan överleva när
hjärtstartare används inom de första
minuterna. Ett svenskt nationellt register för hjärtstartare har upprättats för
att öka kunskapen om var hjärtstartare
finns utplacerade i samhället.
För att öka andelen
som får tidig hjärt-lungräddning har
också ett så kallat SMS-livräddarsystem utvecklats där frivilliga livräddare,
som befinner sig nära platsen för hjärtstoppet, larmas för att göra HLR och
hämta närmaste tillgängliga hjärtstartare. SMS-livräddare finns i dag i Stockholm och Västra Götalandsregionen.

SMS-livräddare

Mer forskning behövs Hela vårdkedjan
måste fungera. Ska överlevnaden fördubblas måste andelen som får tidig
HLR och defibrillering öka. Men även
mer avancerad vård i ambulans och på
sjukhus samt intensivvården med läkemedel, kylbehandling och ballong
vidgning måste fortsätta studeras och
förbättras.

 är finns mer information om kurser
H
i hjärt-lungräddning:
www.redcross.se och www.hlr.nu

För senaste nytt – följ oss i sociala medier!

twitter.com/
hjartlungfonden.se

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.

sv-se.facebook.com/
hjartlungfonden.se
instagram.com/
hjartlungfonden
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Box 5413, 114 84 Stockholm

Jacob Hollenberg, forskningsledare på
Centrum för Hjärtstoppsforskning,
Karolinska institutet.

”Hjärtstartare är
enklare att använda
än en brandsläckare”

V

Personligt
Namn: Jacob Hollenberg
Gör: Docent och biträdande överläkare i
kardiologi på MIVA Södersjukhuset, forskningsledare på Centrum för Hjärtstoppsforskning, Karolinska institutet.
Bor: I Enskede, söder om Stockholm.
Familj: Fru och två barn.
Fritidsintressen: Tennis, skidåkning, umgås
med familj och vänner.
Vad betyder stödet från Hjärt-Lungfonden: Det är oerhört viktigt och en förutsättning för oss att kunna bedriva vår forskning.
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arje år drabbas 10 000 personer av plötsligt
hjärtstopp utanför sjukhus. Trots att överlevnaden har ökat de senaste 20 åren så överlever
endast 1 av 10 som drabbas. Snabba akutinsatser är helt
avgörande.
Med en forskargrupp på ungefär 20 personer driver
docent Jacob Hollenberg ett tiotal nationella och internationella interventionsstudier med det gemensamma
målet att öka överlevnaden för patienter som drabbas av
hjärtstopp. Forskningen omfattar hela vårdkedjan från
hem till sjukhus och intensivvården.
– För närvarande studerar vi bland annat betydelsen
av en förenklad hjärt-lungräddningsmetod för snabba
insatser i hemmet och värdet av trippelutlarmning med
räddningstjänst, polis och ambulans vid hjärtstopp. Vi
utvärderar också en ny kylbehandling som ges redan i
ambulansen och effekten av att akut öppna kranskärlen
när patienten väl kommer till sjukhus. Via våra studier
försöker vi besvara kliniskt viktiga frågeställningar,
sammanfattar Jacob Hollenberg.
Ny teknik är en nyckel till snabb hjälp. Det visar Jacob
Hollenbergs forskning om SMS-livräddare. I en av
gruppens studier, som publicerades 2015 i New England
Journal of Medicine, ökade andelen som fick tidig
hjärt-lungräddning med mer än 30 procent när frivilliga
larmades via SMS. I ett nytt skandinaviskt forskningsprojekt studeras åter möjligheterna med ny teknik.
– Med appteknik får frivilliga som är utbildade i hjärtlungräddning information om närmaste hjärtstartare.
Syftet är att utvärdera om denna nya teknik kan korta
tiden till defibrillering och därmed öka överlevnaden.
Jacob Hollenberg framhåller behovet av allmänhetens
hjälp vid hjärtstopp.
– Det är helt avgörande att så många som möjligt
kan hjärt-lungräddning och vet att hjärtstartare är
självinstruerande och enklare att använda än en brandsläckare. Varje minut är livsviktig.
Text ANNE HAMMARSKJÖLD
Foto TOBIAS OHLS

Tack vare dina gåvor är denna forskning möjlig.
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Svarspost
110 344 500
110 05 Stockholm

Frankeras ej
Mottagaren
betalar portot

Ja tack, jag beställer…
skrifter (kostnadsfria)
ex Aortaaneurysm

XXXXXX

Barnhjärtan
En skrift om medfödda hjärtfel

ex Astma
ex Barnhjärtan
ex Blodtrycket
ex Diabetes – en kärlsjukdom
ex Hjärtinfarkt

Hjärt-Lungfonden XXXXXXXXXX 2
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ex Hjärtklaffsjukdom
ex Hjärtrytmrubbningar

Diabetes – en kärlsjukdom
En skrift om förhöjt blodsocker

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
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