
En sammanfattning av hjärthälsoläget i Sverige

  Är du en 
      av dem?Medicinsk forskning 

räddar fler
Drygt 400 000 dödsfall i hjärtinfarkt 
har skjutits upp de senaste 30 åren. 
38 procent av dem, 154 000 personer, 
kan tacka forskningen för fler år i livet.

Friskare hjärtan 
med motion
Färska studier visar att personer som 
rör på sig på fritiden löper 46 procent 
lägre risk att drabbas av hjärtsvikt än 
de som är minst aktiva.

lever med sjukdom i hjärta och kärl
MILJONER PERSONER

46%38%

40 sidor om hur den svenska forskningen går framåt
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I 
Sverige lever 1,8  miljoner 

människor med någon 

form av hjärt-kärl-

sjukdom. Lägg därtill 

alla närstående till denna  stora 

grupp. Hjärthälso läget är en 

ange lägen fråga för många. 

    Med Hjärt rapporten riktar 

 Hjärt-Lungfonden ljuset mot 

hur Sverige mår när det kom-

mer till hjärt-kärl sjukdom. Vi 

sätter fokus på den livs viktiga 

forskningen som gör livet 

bättre och längre för dem som 

lever med dessa sjukdomar. 

  Sverige och svenska forskare 

har en stark ställning inom 

hjärt-kärlforskningen och i 

denna rapport redovisas en rad 

aktuella exempel. En ny studie 

från Uppsala universitet visar 

att blodtryckssänkande be-

handling kan förhindra stroke 

och död även hos personer med 

endast lätt förhöjt blodtryck 

och utan tidigare hjärt-kärl-

sjukdom. Ett annat exempel är 

forskning som lett till att allt 

fler barn som föds med livs-

hotande hjärtsjukdom får sin 

diagnos redan i foster stadiet, 

något som ökar chanserna till 

ett bra liv. I Hjärtrapporten 

listar vi en rad milstolpar inom 

hjärt-kärlforskningen. Vi listar 

också mål och utmaningar för 

framtida forskning – forskning 

som lägger grunden för hur 

hjärthälsoläget i Sverige kom-

mer att se ut i framtiden. 

Kristina Sparreljung 
Generalsekreterare,  

Hjärt-Lungfonden    

15

Hur kan en 18-åring 
få hjärtinfarkt?

Varje år drabbas nästan 30 000 personer i Sverige 
av hjärtinfarkt. Bland de oväntade patienterna 

finns ovanligt unga människor. Forskare undersö-
ker hur man kan minska risken för återfall.     

35 24

Han räddar  
tusentals liv 
Runt 300 000 personer i Sverige lider av 
förmaksflimmer och tillståndet ökar risken 
för stroke. Personer med oupptäckta flim-
mer blir nu räddade via screening.

1 800 000
personer i Sverige är drabbade av sjukdom i hjärta och kärl. I 
princip innebär det att hela Sveriges befolkning känner någon 
som är drabbad av hjärt-kärlsjukdom. Hjärt-Lungfonden 
finansierar patientnära forskning och i dag överlever allt fler 
människor sin sjukdom med god livskvalitet.    

Stopp för  
skador i kärlen

Omkring 400 000 personer har  
diabetes. Sjukdomen ökar kraftigt 

risken att drabbas av hjärt- 
kärlsjukdom och för tidig död.  

Med ny forskning kan förut- 
sättningarna förbättras.
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Box 5413, 114 84 Stockholm
Besöksadress: Biblioteksgatan 29
Tel 08-566 24 200 
www.hjart-lungfonden.se
Insamlingskonton:  
pg 90 91 92-7, bg 909-1927
Organisationsnummer: 
802006-0763

Hjärt-Lungfonden bildades 1904 i 
kampen mot tuberkulos (tbc). I dag 
är fondens mål att besegra både  
hjärt- och lungsjukdomarna. Fonden 
samlar in och fördelar pengar till 
forskning samt informerar om hjärt- 
och lungsjukdom. Hjärt-Lungfonden 
är den största fristående finansiären 
av svensk hjärt-lungforskning.

”Hoppet om att få ett bra liv efteråt 

är stort. Samtidigt vill vi förstås inte 

att så många blir så pass sjuka i 

hjärta och kärl att de hamnar på 

akutmottagningarna.” 

MAI-LIS HELLÉNIUS, PROFESSOR I ALLMÄNMEDICIN, INRIKTINING MOT HJÄRT-KÄRLPREVENTION

Svaren finns i kroppen
  SCAPIS (Swedish CardioPulmonary bioImage Study) är en 

unik befolkningsstudie inom området hjärt-lungsjukdom.   30 000 
fri villiga personer i åldrarna 50-64 år deltar. Studien beräknas 
vara fullt utbyggd vintern 2015-2016. Det övergripande målet för 
 studien är att hitta metoder som individualiserar riskbedömningen 
för hjärt-lungsjukdom. Studien höjer också den nationella forskar-
kompetensen och gör svensk forskning mer konkurrenskraftig 
internationellt.  

20

”Jag fick nytt hjärta”
Hjärtsvikt  är ett allvarligt tillstånd som cirka 250 000 personer i Sverige lider av. 
En oroande trend är att hjärtsvikt ökar bland unga. För vissa patienter är hjärt-
transplantation en utväg. Pacemaker och nya läkemedel ökar överlevnaden.  18

29

Lidandet är över
Långt QT-syndrom ökar risken för livs-
hotande rytmrubbningar. Förebyggande 
behandling är effektiv och forskning pågår.

14

Stark tråd

30

Allt fler äldre personer genom-
går kranskärlsröntgen och 

ballongvidgning efter hjärt-
infarkt.  80-åringar klarar  

det bra.

Felsökning i fosterstadiet
Sedan 1960-talet har överlevnaden till vuxen ålder för barn 
med medfödda hjärtfel ökat, från cirka 60 procent till cirka 
90 procent. Mer än en tredjedel av diagnoserna ställs fetalt, 
redan innan barnet har fötts. 
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”Jag såg hur livet 
rann ur honom”
Vid sex veckors ålder upptäcktes Herberts 
medfödda hjärtfel under dramatiska former. 
Mamma Linda Åhnbrink ser att sonen har 
svårt att andas. Hon rusar till en närliggande 
vårdcentral. I ilfart förs han till sjukhus för 
en akut operation av  aortan. Herbert är 1 av 
de cirka 1 000 barn i Sverige som föds med 
ett medfött hjärtfel varje år. Livskvaliteten 
bland hjärtbarnen är generellt 
god. En studie visar att barn med 
enkammarhjärtan har det svårast. 29
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R
unt om i landet kommer män-

niskor in på akutmottagningarna 

med livshotande symptom: 

     Hjärtinfarkt, förmaksflimmer, 

stroke. Men den som i dag drabbas av sjuk-

dom i hjärta och kärl har stora möjligheter 

att klara sig – riktigt bra dessutom. Det 

visar aktuell statistik. 

Den som hamnar på akutmottagningen 

får ett snabbt omhändertagande, ibland 

med hjälp av kirurgi, ofta med kateter-

burna ingrepp och inte minst med med-

icinering som håller de utlösande risk-

faktorerna under kontroll. 

– Hoppet om att få ett bra liv efteråt 

är stort. Samtidigt vill vi förstås inte att 

så många blir så pass sjuka i hjärta och 

kärl att de till slut hamnar på akutmot-

tagningarna. En oroande trend är att allt 

yngre drabbas av stroke, säger Mai-Lis 

Hellénius, professor i allmänmedicin, 

med inriktning på kardiovaskulär preven-

tion och fokus på livsstil. 

Orsaken till att så många i Sveriges 

befolkning drabbas av hjärt-kärlsjukdom 

är ofta individuell. En del av oss har en 

 genetisk sårbarhet, men ibland spelar 

även livsstilen en roll. 

Runt om i världen börjar därför ett nytt 

begrepp surra: Lifestyle medicine, eller 

livsstilsmedicin som det heter på svenska. 

Begreppet har inte riktigt bottnat i Sverige 

än, menar Mai-Lis Hellénius, men vi är på 

god väg. Livsstilsmedicin innebär att vissa 

livsstilsåtgärder sätts in både för att hante-

ra och behandla de riskfaktorer som man i 

dag vet kan utlösa insjuknande i hjärta och 

kärl. Livsstilsmedicin kan också göra nytta 

vid konstaterad kronisk hjärt-kärlsjukdom. 

Det handlar om matvanor, vardags-

rörelse, träning, stresshantering och rökav-

vänjning. En växande mängd vetenskapliga 

rön visar att åtgärder som dessa fungerar 

fint. I vissa fall är de lika effektiva som med-

icinering, men utan oönskade biverkningar.

Livsstilsmedicin öppnar för en helt ny 

gren inom den kliniska medicinen. Inom 

det här området kan forskare och vårdperso-

nal göra enorma insatser, och även stilla den 

oro som många människor känner, i syn-

nerhet när det handlar om mat och träning.

– I media pumpas ständigt nya hälso-

budskap ut som inte alltid är vetenskapligt 

belagda. Men vi forskare vet vad som är 

sant och vad som är falskt. Vi kan luta oss 

mot vetenskapliga studier som visar hur 

man kommer åt grundläggande problem 

på ett riktigt och säkert sätt, utan att 

 orsaka skada. 

Mai-Lis Hellénius hänvisar till en rad 

vetenskapliga studier som visar att det går 

att minska risken för hjärt-kärlsjukdom, 

även diabetes typ 2. En 23-årsuppföljning 

av en studie i Kina visar att läkares råd om 

hälsosammare mat och mera rörelse som 

följs upp av individen ger 40 procent lägre 

risk att drabbas av diabetes typ 2.

I stockholmskommunen Sollentuna har 

5 600 personer deltagit i en studie om livs-

stil. Resultaten visar att insatserna gör nyt-

ta, framförallt för kvinnor som har lyckats 

minska de faktorer som inte bör vara för 

höga vid god hälsa, det vill säga vikt, blod-

tryck och blodfetter. En upp följning efter 

drygt 20 år visar att de också har en lägre 

risk att bli hjärt-kärlsjuka.

I en svensk studie kring telomerer, som 

finns i våra celler, undersöktes pensionä-

rer som bröt sitt sittande. De förlängde 

sina telomerer – något som är bra för 

hälsan. Den stora befolkningsstudien 

SCAPIS visar dock att stillasittande är mer 

utbrett än man tidigare trott.  

– Vi vill ha långa telomerer eftersom 

de är kopplade till ett längre, hälsosam-

mare liv. Icke-rökare har längre telomerer 

precis som motionärer. Men man behöver 

inte hårdträna eller springa ett maraton 

för att få längre telomerer. För vissa pa-

tientgrupper vore det förödande. Det kan 

vara så enkelt som att resa sig ur stolen 

eller soffan och i stället stå eller gå, säger 

Mai-Lis Hellénius. 

Framöver måste vården satsa på indivi-

dualiserad behandling och skriva ut skräd-

darsydda recept på fysisk aktivitet. Visst 

kan man ge generella råd, menar Mai-Lis 

Hellénius, men vid högt blodtryck, diabe-

tes typ 2 eller om man har genomgått en 

hjärtinfarkt är det viss skillnad på råden. 

– Som läkare måste man fråga och 

ta reda på fakta kring patientens situa-

tion. Vi ska mäta, väga och ta reda på hur 

kroppssammansättningen ser ut. På så vis 

kan vi bättre bedöma risk och skärpa både 

diagnos och råd. Råden måste vara och 

kännas relevanta så att de passar just dig, 

säger Mai-Lis Hellénius.

I Sverige lider 1,8 miljoner personer av 

hjärt-kärlsjukdom.

– Det behöver inte vara så här. Sverige 

måste upp på fötter. Vad väntar vi på? 

Forskningen inom området hjärt-kärlsjukdom går stadigt 

framåt. Men trots detta lever 1,8 miljoner människor   

i Sverige med sjukdom i hjärta och kärl.

”Det behöver inte vara så här”

”Hoppet om att 
få ett bra liv efteråt 

är stort.” 
Mai-Lis Hellénius, professor i allmänmedicin, 
med inriktning på kardiovaskulär prevention 

och fokus på livsstil 

TEXT: ELISABET TAPIO NEUWIRTH    FOTO: STEN JANSIN
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H JÄRTHÄLSOLÄGE T

Många i befolkningen 
är drabbade
Hjärt-kärlsjukdom är det samlade namnet för sjukdomar i cir-

kulationsorganen, det vill säga hjärta och blodkärl. Sjukdomarna 

omfattar exempelvis hjärtinfarkt, kärlkramp, hjärtsvikt, hjärtrytm-

rubbningar, hjärtklaffssjukdomar, stroke och benartärsjukdom.

Hjärt-kärlsjukdom är den vanligaste dödsorsaken i Sverige och 

i den övriga världen. I Sverige lever cirka 1,8 miljoner människor 

med någon form av hjärt-kärlsjukdom.

Fler än 32 000 avled 2014 
Enligt Socialstyrelsens dödsorsaksregister avled 32 548 personer 

i hjärt-kärlsjukdom under 2014, vilket motsvarar 36,5 procent av 

samtliga avlidna. 16 896 av de avlidna var kvinnor, 15 652 

var män.

Antalet avlidna med hjärtinfarkt som underliggande eller bi-

dragande dödsorsak var enligt Socialstyrelsen 7 093 år 2014, en 

nedgång med nästan 600 från 2013.  3 028 av de avlidna 

var kvinnor och 4 065 var män. 

Antalet avlidna i andra hjärt-kärlsjukdomar som hjärtsvikt och 

hjärtrytmrubbningar har stigit under de senaste 20 åren. Det beror 

bland annat på att fler lever till hög ålder, vilket ökar risken för 

hjärtsvikt, samt att fler överlever en hjärtinfarkt. Mycket forskning 

återstår för att hitta metoder att diagnostisera och behandla dessa 

sjukdomar bättre än i dag.

Efter att 2013 ha gått ner en aning, steg dödstalen i dessa 

 sjukdomar åter 2014 och överstiger nu för första gången 

8 000 personer. 1  

Fler infarkter i skogslänen
Det är inte bara antalet avlidna i hjärtinfarkt som minskar, även 

antalet infarkter går stadigt ner. 2013 var antalet hjärtinfarkter per 

100 000 invånare för första gången lägre än 400. 2 

Sjukligheten i ischemisk hjärtsjukdom, det vill säga hjärtinfarkt 

och kärlkramp, skiljer sig emellertid mellan olika delar av landet. 

I skogslänen och i norra Sverige är generellt sett fler sjuka än i 

storstadsregionerna. Orsakerna till den ojämna sjukdomsfördel-

ningen är okända men tänkbara förklaringar kan bland annat vara 

genetiska och socioekonomiska skillnader. 3 Graden av insjuk-

nande varierar mellan olika län med upp till 200 fall per 100 000 

invånare. 4 

Även om man ser till antalet avlidna i hjärt-kärlsjukdom gene-

rellt skiljer det sig i många fall stort mellan å ena sidan skogslänen 

samt norra Sverige och storstadslänen i söder. Dödstalen skiljer 

sig med som mest 140 avlidna per 100 000 invånare. 

Folkhälsa
Tack vare nedgången i dödlighet i hjärt-kärlsjukdom fortsätter 

medellivslängden i Sverige att öka. Ökningen av medellivslängden 

har dock inte varit lika stor för alla grupper. Kvinnor som endast 

har gått folkskola/grundskola har haft den sämsta utvecklingen. 5

Den beräknade medellivslängden för 30-åringar var drygt 84 år 

för kvinnor och knappt 81 år för män under perioden 2011–2013. 

Skillnaden mellan könen har därmed minskat med cirka ett år se-

dan 2000–2002. Skillnader i medellivslängd mellan grupper med 

olika utbildningsnivå har i stället ökat och är nu större än skillna-

den mellan kvinnor och män. Medellivslängden för kvinnor och 

män med eftergymnasial utbildning är ungefär fem år högre än 

för dem med enbart grundskoleutbildning. 6

Utbildningens längd speglas även i statstiken över antalet av-

Hjärt-kärlsjukdom
36,5 %

Tumörer
26 %

Övriga
15,5 %

Skador och 
 förgiftningar
6 %

Matsmältnings-
organen
3 %

Psykiska 
störningar
7 %

Andnings-
organen
6 %

Figur 1. Dödsorsaker 2014 
Hjärt-kärlsjukdom är oförändrat den vanligaste dödsorsaken i 
Sverige och svarar för 36,5 procent av alla dödsfall.
Källa: Socialstyrelsen: Dödsorsaker 2014, sidan 26.



9  HJÄRTR APPORTEN 2015

H
JÄ

R
T

H
Ä

L
S

O
L

Ä
G

E
T

Figur 3. Avlidna i annan hjärtsjukdom 
Antal avlidna i andra hjärtsjukdomar utom klaffel och ischemisk 
hjärtsjukdom. Med andra hjärtsjukdomar avses främst hjärtsvikt 
och hjärtrytmrubbningar.
Källa: Socialstyrelsen: Dödsorsaker 2014, tabell 2
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Figur 2. Avlidna i hjärt-kärlsjukdom respektive hjärtinfarkt 
Antal avlidna i hjärt-kärlsjukdom respektive antal avlidna med 
hjärtinfarkt som underliggande eller bidragande dödsorsak.             
Källa: Socialstyrelsen: Dödsorsaker 2014 respektive Socialstyrelsen
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Figur 4. Infarkter per 100 000 
Antal hjärtinfarkter per 100 000 invånare 1988–2013. År 2013 
understeg det totala antalet drabbade 400 per 100 000 invånare för 
första gången.
Källa: Socialstyrelsen: Hjärtinfarkter 1990–2013
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lidna i hjärt-kärlsjukdom. De med kortast utbildning uppvisar 

betydligt högre dödstal per 100 000 invånare än de som har hög-

skoleutbildning. 7 

Olika rökvanor efter utbildning och region
En av de allvarligaste riskfaktorerna för hjärt-kärlsjukdom är 

 rökning. Varje år dör cirka 12 000 personer i Sverige i rök  rela-

terade sjukdomar, två tredjedelar av dem i hjärtinfarkt, stroke, 

kol och lungcancer. 8

I den senaste Nationella folkhälsoenkäten uppgav 10 procent att 

de röker dagligen (11 procent av kvinnorna och 9 procent av män-

nen). Både bland kvinnor och bland män är det vanligast att röka i 

åldersgruppen 45–64 år och både bland kvinnor och bland män är 

det vanligare att röka dagligen bland dem med kortast utbildning. 

Män med eftergymnasial utbildning röker minst. 9 

Rökvanorna skiljer sig även regionalt. 2011–2014 hade 

 Södermanland, Kalmar, Gotland, Jämtlands och Norrbottens 

län högst andel rökare – 13 procent. Lägst andel fanns i Väster-

bottens län. 10 

 Avlidna i hjärt-kärlsjukdom  Avlidna i hjärtinfarkt
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Figur 5a. Antal hjärtinfarkter per 100 000, kvinnor 
Antal insjuknade kvinnor i hjärtinfarkt per 100 000 invånare 
20–79 år, åldersstandardiserade värden, 2013. Notera att det högsta 
värdet i skalan är 180 hjärtinfarkter per 100 000.
Källa: Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten, SKL: Folkhälsa 2014, sidan 39
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Figur 5b. Antal hjärtinfarkter per 100 000, män 
Antal insjuknade män i hjärtinfarkt per 100 000 invånare 20–79 år, 
åldersstandardiserade värden, 2013. Notera att det högsta värdet i 
skalan är 600 per 100 000.
Källa: Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten, SKL: Folkhälsa 2014, sidan 39
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Figur 6a. Antal avlidna i hjärt-kärlsjukdom 
per 100 000, kvinnor 
Antal avlidna kvinnor i hjärt-kärlsjukdom per 100 000 invånare. 
Åldersstandardiserade värden, 2014. Notera att det högsta värdet i 
skalan är 400 per 100 000.
Källa: Socialstyrelsen: Dödsorsaker 2014, tabell 7A
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Figur 6b. Antal avlidna i hjärt-kärlsjukdom 
per 100 000, män 
Antal avlidna män i hjärt-kärlsjukdom per 100 000 invånare. 
Åldersstandardiserade värden, 2014. Notera att det högsta värdet i 
skalan är 600 per 100 000.
Källa: Socialstyrelsen: Dödsorsaker 2014, tabell 7B
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Figur 7a. Avlidna i hjärt-kärlsjukdom efter utbildningsnivå, 
35–64 år 
Antal avlidna i hjärt-kärlsjukdom per 100 000 invånare. Avser 
kvinnor och män 35–64 år. Åldersstandardiserade värden.
Källa: Socialstyrelsen: Dödsorsaker 2014, sidan 47

140

120

G
ru

nd
sk

ol
a

G
ru

nd
sk

ol
a

Ef
te

rg
ym

na
sia

l 
ut

bi
ld

ni
ng

Ef
te

rg
ym

na
sia

l 
ut

bi
ld

ni
ng

G
ym

na
siu

m

G
ym

na
siu

m

100

80 Kvinnor

Män

60

40

20

0

Figur 7b. Avlidna i hjärt-kärlsjukdom efter utbildningsnivå, 
65–79 år 
Antal avlidna i hjärt-kärlsjukdom per 100 000 invånare. Avser 
kvinnor och män 65–79 år. Åldersstandardiserade värden.
Källa: Socialstyrelsen: Dödsorsaker 2014, sidan 47
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Nya forskningsrön
Blodtryckssänkning räddar liv
Blodtryckssänkande behandling kan förhindra stroke och död 

även hos personer med endast lätt förhöjt blodtryck och utan 

tidigare hjärt-kärlsjukdom. Det visar en ny studie från Uppsala 

universitet som har stöd av Hjärt-Lungfonden. 11

Hos de flesta av oss ökar blodtrycket med åldern och hälften 

av alla svenskar har förhöjt blodtryck vid 65 års ålder. Men de 

flesta, i dag cirka 1 miljon svenskar, har bara ett lätt förhöjt blod-

tryck med ett systoliskt (övre) tryck mellan 140 och 159 mmHg 

eller ett diastoliskt (nedre) tryck mellan 90 och 99 mmHg. En så 

pass liten förhöjning av blodrycket brukar inte behandlas med 

läkemedel om det inte finns andra riskfaktorer med i bilden, 

som exempelvis genomgången hjärtinfarkt eller annan tidigare 

 hjärt-kärlsjukdom.

I den nya studien har forskarna sammanställt data från 13 olika 

studier och undersökt om blodtryckssänkande behandling för-

hindrar hjärt-kärlsjukdom och död hos 15 000 personer med lätt 

förhöjt blodtryck och utan tidigare hjärt-kärlsjukdom. 

Resultaten visar att blodtryckssänkande behandling under fem 

års tid ledde till en 28 procents minskad risk för stroke, 25 pro-

cents minskad risk för död i hjärt-kärlsjukdom och 22 procents 

minskad risk för död. Forskarna bakom studien drar slutsatsen att 

patienter med lätt förhöjt blodtryck bör utredas och om det finns 

risk för underliggande hjärt-kärlsjukdom bör de få blodtrycks-

sänkande behandling.
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Figur 8. Andel dagligrökare efter utbildning 16-84 år 
Andelen dagligrökare 16-84 år efter utbildning och kön. Avser år 
2014.
Källa: Folkhälsomyndigheten: Nationella Folkhälsoenkäten
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Figur 9. Andelen dagligrökare per län, 16–84 år 
Andelen dagligrökare i åldrarna 16–84 år i de olika länen. Siffrorna 
avser åren 2011–2014.
Källa: Folkhälsomyndigheten: Natioenlla Folkhälsoenkäten
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För mycket och för lite salt ökar hjärtrisk

Resultat från den stora internationella befolkningsstudien pure, 

vars svenska del stöds av Hjärt-Lungfonden, visar ett så kallat 

u-format samband mellan saltintag och risk för hjärt-kärlsjuk-

dom. Risken för att insjukna i sjukdom i hjärta och kärl var med 

andra ord högre både vid ett högt och vid ett mycket lågt intag av 

salt. Resultaten kan komma att få betydelse för rekommendatio-

nerna för hur stort det dagliga intaget av salt bör vara. 12

Saltets roll vid utvecklandet av högt blodtryck och hjärt-kärl-

sjukdom har länge varit omdiskuterad. Högt saltintag anses öka 

risken för sjukdom och Livsmedelsverket rekommenderar för 

 närvarande ett intag på högst en tesked koksalt per dag.

Yngre kvinnor mer känsliga för mental stress
Kvinnor i yngre medelålder med stabil kärlkramp är mer känsliga 

för mental stress än andra grupper. Det visar en amerikansk studie 

som jämfört personer i tre åldersgrupper – yngre än 55 år, 56–64 

år och äldre än 65 år. 13

När studiepersonerna utsattes för mental stress, i form av tvång 

att hålla tal inför en kritisk åhörarskara, visade det sig att kvin-

nor i gruppen yngre än 55 år hade tre gånger större risk än män 

i  motsvarande ålder att drabbas av ett kärlkrampsanfall. Även 

kvinnor i åldern 56–64 år var mer känsliga än män i samma ålder, 

medan det efter 65 års ålder inte registrerades någon skillnad 

mellan könen.

När studiedeltagarna utsattes för fysisk stress på ett löpband 

märktes ingen skillnad mellan könen, oavsett ålder. 
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Pengar till 
livsviktig forskning
Svensk hjärt-kärlforskning har en historiskt stark tradition och 

inom flera områden, till exempel immunsystemets betydelse för 

utveckling av åderförfettning, är svensk forskning världsledande. 

Svenska forskare bedriver även framstående forskning inom 

området blodfettsrubbningar och kopplingarna till fetma och 

diabetes, samt området vulnerabla plack, det vill säga åderförfett-

ningsplack som riskerar att spricka och ge upphov till exempelvis 

en hjärtinfarkt. Ett nytt starkt svenskt forskningsfält är tarm- 

florans påverkan på kroppen och dess koppling till typ 2-diabetes 

och stroke. 14

Svenska forskare har under flera decennier haft en stark ställ-

ning inom den forskning som rör blodproppsbildning och 

sambandet med inflammation. Även kardiovaskulär bildteknik, 

särskilt kardiovaskulär mr (magnetisk resonanstomografi) är ett 

framstående svenskt forskningsområde. 15

Tack vare de svenska kvalitetsregistren och Socialstyrelsens 

register tillhör Sverige de världsledande nationerna när det gäller 

forskning med fokus på att koppla samman kliniska åtgärder med 

prognos och utfall. 16 Registren gör det med andra ord möjligt att 

se vad olika behandlingar får för konsekvenser.

Kardiovaskulär epidemiologi – det vill säga kartläggning av 

sjukdomens utbredning, orsaker och förlopp – är sedan länge 

ett starkt forskningsfält i Sverige. Svenska befolkningsstudier 

har bidragit och bidrar fortfarande med ny kunskap. I samverkan 

med Hjärt-Lungfonden bygger universitetssjukhusen i Göteborg, 

Malmö, Linköping, Stockholm, Uppsala och Umeå just nu upp en 

omfattande befolkningsstudie, scapis, Swedish CardioPulmonary 
bioImage Study. Läs mer om scapis på nästa sida.

Forskning ger mer jämlik vård 
mellan äldre och yngre
De senaste årens forskning har lett till en allt mer jämlik hjärt-

kärlvård mellan äldre och yngre. Äldre har tidigare ofta varit 

underbehandlade, framför allt på grund av att det saknas studier 

med äldre deltagare. Som en följd av detta har man inom vården 

i många fall avstått från behandling för att undvika ogynnsamma 

biverkningar. 

I 2014 års Hjärtrapport noterades att Socialstyrelsen slopat den 

övre åldersgränsen för proppupplösande behandling, trombolys, 

vid stroke. I de tidigare riktlinjerna rekommenderas trombolys 

endast upp till 80 års ålder, nu är den gränsen, tack vare studier på 

området, borta.

I årets Hjärtrapport uppmärksammas faktumet att även perso-

ner över 80 år mycket väl klarar det ingrepp som ballongvidgning, 

pci, innebär och har nytta av det. Kunskapen är ett resultat av 

uppföljning av vården inom ramen för kvalitetsregistret Swede-

heart (läs mer på sidan 17).

I årets rapport uppmärksammas även det faktum att Statens be-

redning för medicinsk utvärdering, sbu, efter att ha sammanställt 

befintliga forskningsresultat, funnit att äldre har minst lika stor 

nytta av blodproppsförebyggande läkemedel som yngre vid för-

maksflimmer. Enligt sbu:s slutsatser har personer över 65 år lika 

stor nytta av behandling som yngre (läs mer på sidan 23).

När det gäller hjärtklaffsingrepp har den nya metoden att byta 

aortaklaff med hjälp av kateter inneburit att åldriga patienter med 

aortastenos nu kan få en ny klaff och därmed ett längre liv med 

bättre kvalitet. 2014 var medelåldern för ingreppet i  Sverige 82 år 

och 10 procent av patienterna var över 90 år (läs mer på sidan 27).

Största finansiär: Hjärt-Lungfonden
Hjärt-Lungfonden är den största fristående finansiären av svensk 

hjärt-lungforskning. År 2014 delade fonden ut rekordsumman 

225 miljoner kronor till denna forskning.

Hjärt-Lungfonden stödjer i första hand forskning med klinisk 

relevans, vilket betyder att forskningsresultaten kan omsättas i 

praktisk vård så snart som möjligt. I de fall forskningen är av mer 

experimentell natur krävs att den framtida kliniska betydelsen av 

forskningen är tydlig. Fonden verkar också för att stimulera sam-

arbete mellan experimentell och klinisk forskning.

Värdet av de ansökningar som kommer in till fonden är varje år 

vida överstigande de anslag som kan betalas ut. 2014 ansökte fors-

kare medel för sammanlagt 1,7 miljarder kronor. Trots att utdel-

ningen 225 miljoner kronor var rekordstor motsvarade den endast 

cirka 14 procent av de ansökta medlen.

Det är Hjärt-Lungfondens Forskningsråd som bedömer ansök-

ningarna och rekommenderar vilka som ska få forskningsanslag. 

Generellt sett går utvecklingen mot större och längre anslag, detta 

eftersom forskning är långsiktig och bidragen bör löpa över lång 

tid för att bli meningsfulla. I linje med detta har Forskningsrådet 

även ökat antalet forskartjänster. Därmed kan man överbrygga 

det gap som ofta uppstår mellan de temporära forskningstjänster 

som nysdisputerade forskare ofta får och en fast tjänst på en  

institution.

Hjärt-Lungfonden gör även specialsatsningar, bland annat på 

yngre forskare. Fondens två största anslag är Hjärt-Lungfondens 

stora forskningsanslag och Prins Daniels forskningsanslag för 

yngre lovande forskare. Särskilt avsatta medel finns även för natio-

nella samordningsprojekt inom barnkardiologi.

Stora forskningsanslaget
Hjärt-Lungfondens stora forskningsanslag gick 2015 till Lars 

Lund, docent och överläkare, Hjärtkliniken, Karolinska universi-

tetssjukhuset Solna, för hans forskning kring diastolisk hjärtsvikt.

Vid diastolisk hjärtsvikt är hjärtats förmåga att pumpa ut blodet 

i kroppen normal, men hjärtat har i stället en störning i fyllnads-
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fasen som gör att det inte fylls med tillräckligt med blod. Diasto-

lisk hjärtsvikt är lika vanligt som den klassiska typen av hjärtsvikt 

där hjärtats pumpförmåga är nedsatt. Diastolisk svikt drabbar 

oftare äldre och kvinnor.

Lars Lunds forskningsprojekt är unikt i sitt upplägg och omfat-

tar två delar – dels grundforskning för att hitta mekanismerna 

bakom sjukdomen, dels en landsomfattande registerbaserad 

randomiserad studie på ett hjärtsviktsläkemedel (läs mer om dias-

tolisk hjärtsvikt på sidan 20).

Hjärt-Lungfondens stora forskningsanslag är det största i Sve-

rige inom forskningsområdet hjärt- och lungsjukdomar. Anslaget 

är på 15 miljoner kronor och fördelas på tre år. Vid bedömningen 

av ansökningarna till anslaget tar Forskningsrådet hjälp av en in-

ternationell bedömningsgrupp. 

Prins Daniels forskningsanslag 
för yngre lovande forskare
Prins Daniels forskningsanslag för yngre lovande forskare gick 

2014 till Lars Maegdefessel vid Karolinska institutet. Hans forsk-

ning syftar till att ta fram nya molekylära behandlingsmetoder för 

att minska antalet drabbade av hjärt-kärlsjukdom, framför allt vad 

gäller åderförfettning och bråck på stora kroppspulsådern.

Prins Daniels forskningsanslag för yngre lovande forskare är på 

sex miljoner kronor fördelade på tre år och delas ut till forskare 

som är yngre än 40 år. 2015 års anslag delades ut i september.

154 000 personer fick längre 
liv tack vare forskningen
Tack vare ny medicinsk teknologi och livsstilsförändringar har 

drygt 400 000 dödsfall i hjärtinfarkt och annan ischemisk hjärt-

sjukdom förhindrats eller skjutits upp de senaste 30 åren. Hela 

38 procent av dem, 154 000 personer, har medicinsk forskning 

och utveckling att tacka för att de fick fler år att leva. Det framgår 

av studier som Institutet för hälso- och sjukvårdsekonomi tagit 

fram på uppdrag av Hjärt-Lungfonden.

Av den första studien, som gjordes 2012, framgår dessutom att 

förutom att fler har fått leva längre, har samhället tack vare forsk-

ningen gjort en vinst på 811 miljarder kronor. 

Tack vare den medicinska forskningen har antalet människor 

som dog i hjärtinfarkt minskat med 9 134 mellan åren 1980 och 

2010. Värt att notera är att studien endast räknar med att forsk-

ningen bidrog till nya behandlingar och vissa utpekade föränd-

ringar i riskfaktorer. Forskningens betydelse för allmänhetens 

kunskap om sambandet mellan livsstil, riskfaktorer och hjärt-

kärlsjukdom har inte vägts in. Utan den forskning som tydligt 

 visar på sambanden mellan rökning, höga blodfetter och låg 

fysisk aktivitet hade det emellertid förmodligen inte skett några 

livsstilsförändringar.

Den andra studien publicerades 2013 och beräknar på mot-

svarande sätt samhällets vinster till följd av medicinsk forskning 

kring tre av de andra stora cirkulationssjukdomarna hjärtsvikt, 

hjärtrytmrubbningar och stroke. Vinsten landade här på 174 mil-

jarder kronor. På 30 år, mellan åren 1980 och 2010, har samhället 

sammantaget gjort en vinst på nästan 1 000 miljarder kronor tack 

vare den medicinska forskningens framsteg på hjärt-kärlområdet.

Sverige står sig väl internationellt
Området klinisk medicin är det klart största forskningsområdet i 

Sverige och utgör en tredjedel av den totala volymen av publicera-

de svenska vetenskapliga artiklar. 17 Om man ställer publikations-

volymen för alla vetenskapliga områden i relation till befolknings-

mängden är Sverige världens femte mest produktiva land med 

1 500 publikationer per miljon invånare och år. Schweiz har den 

högsta produktiviteten med nästan 1 900 publikationer per miljon 

invånare och år. Även Danmark, Australien och Island har något 

högre produktivitet än Sverige. 18 

SC APIS

Unik studie 
skapar samarbete
Sveriges hittills största befolkningsstudie på hjärt-lungområdet, 

scapis, är nu i full gång på tre av de sex universitetssjukhusen som 

ska ingå. Tanken är att den ska vara fullt utbyggd vintern 2015–2016. 

Studien är initierad av svenska forskare i samverkan med Hjärt-

Lungfonden och finansieras även till sin huvuddel av fonden. 

scapis står för Swedish CardioPulmonary bioImage Study och är unik 
på flera sätt. 

För det första blir den Sveriges hittills största befolkningsstudie 

inom området hjärta, kärl och lungor. 30 000 personer i åldrarna 

50–64 år får bland annat lämna blodprover, genomgå ultra-

ljudsundersökningar, lungfunktionstester och datortomografi 

(skiktröntgen). Dessutom får de fylla i omfattande frågeformulär 

angående livsstil.

Studien är även unik så tillvida att den har fört samman de sex 

universitetssjukhusen i Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping, 

Uppsala och Umeå i ett gemensamt samarbete som redan har 

kommit att sträcka sig bortom själva scapis-studien. Inom ramen 

för scapis har det exempelvis bildats flera forskningsnätverk med 

fokus på respektive forskningsområde. Sammantaget höjer detta 

den nationella forskarkompetensen och gör svensk forskning mer 

konkurrenskraftig internationellt.

scapis har även medfört en klar kompetenshöjning inom 

röntgenområdet i Sverige. Fler än tidigare kommer i kontakt med 

den nya bildtekniken och både röntgensköterskor och läkare får 

träning. Dessutom får sjukvården som helhet en struktur när det 

gäller bedömningen av bilder. 

Det övergripande målet för studien är att hitta metoder som 

individualiserar riskbedömningen för hjärt- och lungsjukdom 
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och att kunna sätta in korrekt och individanpassad behandling. 

En tydlig vision är att i framtiden kunna ta ett blodprov och uti-

från biomarkörer i blodet se vilka personer som har en förhöjd 

risk för hjärt-kärlsjukdom. Vid förhöjd risk är målet att man ska 

få genomgå ytterligare undersökningar och utifrån resultatet få 

 relevant förebyggande behandling.

Kombinationen blodprover och bildinformation, kompletterad 

med lungfunktionstester kan på samma sätt ge information om 

vilka som löper risk att utveckla kroniskt obstruktiv lungsjukdom, 

kol. Ungefär 20 procent av de personer som drabbas av kol 

har aldrig rökt. I ett av de planerade sidoprojekten kommer även 

aldrig-rökare som har fått kol att studeras. Syftet är att upptäcka 

effektiva och nya behandlingssätt. Drömscenariot för lungfors-

karna vore att hitta biomarkörer i blodet som visar vilka rökare 

som kommer att utveckla svår kol och vilka som inte kommer att 

göra det. Hittar man sådana biomarkörer skulle det bli möjligt att 

sätta in tidig behandling, men också att utveckla nya läkemedel 

som skulle kunna förbättra prognosen vid svår kol.

Den data-, bild- och biobank som byggs upp inom ramen för 

scapis blir en nationell resurs för forskare över hela landet i 

många decennier framöver. Forskarna får tillgång till bred och 

djup information eftersom studien omfattar så många människor 

och så många kvalitativa undersökningar.

Inom ramen för scapis undersöks för närvarande studie-

deltagare i Göteborg, Malmö och Stockholm och tanken är att 

Linköping, Uppsala och Umeå ska komma igång under vintern 

2015–2016. Innan scapis inleddes gjordes en pilotstudie i Göte-

borg som omfattade drygt 1 100 personer. Pilotstudien genom-

fördes under 2012 och är redan föremål för flera studier inom 

skilda områden.

Många sitter stilla nästan hela sin vakna tid
Svenska män och kvinnor i åldern 50–64 år sitter stilla nästan två 

tredjedelar av sin vakna tid. Det visar en studie baserad på scapis 

pilotstudie. 19

Tidigare kunskap om svenskarnas vanor när det gäller fysisk 

aktivitet har till största delen byggt på självrapporterade data. För 

att få tillgång till objektiva data utrustades deltagarna i scapis 

pilotstudie (liksom för övrigt alla deltagarna i den pågående hu-

vudstudien) med en accelerometer. Accelerometern kan liknas vid 

en avancerad stegmätare som inte bara mäter aktivitet utan också 

typen av aktivitet – om den är hög-, medel- eller lågintensiv eller 

om personen i fråga sitter stilla. I pilotstudien bar nästan 1 000 

personer accelerometern under de vakna timmarna i en veckas tid.

Resultaten visar att i genomsnitt 61 procent av den vakna tiden 

tillbringades sittande, 35 procent av tiden ägnades åt lågintensiv 

aktivitet och 4 procent ägnades åt medel- och högintensiv aktivitet 

– det vill säga träning. Män samt de med högst utbildning uppvi-

sade en högre andel sittande, men också en högre andel träning. 

För alla grupper var stillasittandet mest uttalat under vardagarna.

I timmar räknat motsvarar de 61 procenten stillasittande 8 tim-

mar och 40 minuter – en siffra som skiljer sig markant från de 

6 timmar som rapporterades i Europabarometern våren 2014.

När det gäller träning finns det nationella rekommendationer, 

som säger att vi bör röra oss 30 minuter per dag, fem dagar i 

veckan och minst tio minuter åt gången. Andelen studiepersoner 

som rörde sig fem dagar i veckan var 35 procent och andelen som 

rörde sig fem dagar i veckan och minst tio minuter åt gången var 

25 procent. Endast 7 procent rörde sig enligt rekommendationen, 

det vill säga 30 minuter per dag, fem dagar i veckan och minst 

10 minuter åt gången.

Studiens resultat utgör viktig information för hälsovården, inte 

minst med tanke på att utvecklingen går mot allt mindre fysisk 

aktivitet i vardagen. 

HJÄRTINFARK T

Metoderna förfinas
Definition och symptom
Ischemisk hjärtsjukdom är samlingsnamnet för tillstånd i hjärtat 

som kännetecknas av syrebrist i hjärtmuskeln. Syrebristen beror 

vanligen på förträngningar eller blodproppar i kranskärlen, det 

vill säga de blodkärl som förser hjärtmuskeln med syresatt blod. 

Ischemisk hjärtsjukdom omfattar hjärtinfarkt, stabil kärlkramp 

och instabil kärlkramp.

Förträngningar i kranskärlen orsakas av ateroskleros, det vill 

säga fettinlagringar och plackbildning i kärlväggarna. Vid kärl-

kramp orsakar förträngningarna tillfällig syrebrist i hjärtmuskeln. 

Vid hjärtinfarkt har placket i kärlväggen brustit och de vita blod-

kropparna har i sin tur svarat med att bilda en propp koagulerat 

blod. När proppen helt täpper till kärlet kan blodet inte längre nå 

delar av hjärtmuskeln och allvarlig syrebrist uppstår. Om syrebris-

ten blir långvarig dör muskelcellerna.

Det mest typiska symptomet vid syrebrist i hjärtmuskeln är en 

tryckande eller sprängande smärta mitt i bröstet. Vid en hjärt-

infarkt är smärtan ihållande och kan stråla ut till den ena armen 

eller båda armarna, eller till hals, nacke, käkar, mage eller rygg. 

Smärtan varar i regel i 15 minuter och är ibland kombinerad med 

hjärtklappning, illamående, kallsvettning, yrsel och andnöd. Den 

drabbade har dessutom ofta ångest.

Man skiljer på hjärtinfarkt med st-höjning på ekg (stemi) 

och hjärtinfarkt utan st-höjning (nstemi). En hjärtinfarkt med 

st-höjning är allvarligare i det akuta skedet och varje minut är 

viktig när det gäller att återställa blodflödet i kärlet. En hjärtinfarkt 

utan st-höjning kan inte påvisas med ekg, men övriga symp-

tom och blodprover visar att det handlar om infarkt. nstemi är 

mindre allvarlig i det akuta skedet, men det är viktigt att högrisk-

patienter med nstemi genomgår kranskärlsröntgen och pci 

(ballongvidgning) eftersom ett relativt snabbt ingripande minskar 

risken för en ny infarkt och blödningskomplikationer.

Under de senaste 20 åren har andelen hjärtinfarktspatienter 
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med stemi minskat från 45 till 30 procent och andelen med 

nstemi på motsvarande sätt ökat från 46 till 64 procent. Andelen 

hjärtinfarkter med så kallat vänstergrenblock, en annan allvarlig 

form av hjärtinfarkt, har under samma tid minskat något. Under 

de senaste åtta åren har det inte skett några förändringar i fördel-

ningen mellan de olika typerna av infarkt.

Vid kärlkramp liknar symptomen dem som uppkommer vid hjärt-

infarkt. De uppstår ofta vid fysisk eller psykisk ansträngning och 

försvinner efter några minuters vila. Om symptomen är återkom-

mande och inte ändrar karaktär betecknas kärlkrampen som stabil. 

Nyupptäckt kärlkramp och kärlkramp som förvärras betecknas som 

instabil. Instabil kärlkramp är kopplat till hög risk för hjärtinfarkt 

och den drabbade bör därför snabbt komma under vård.

Fler är feta och har förhöjt blodtryck
Två tredjedelar av alla sjukhusbehandlade fall av hjärtinfarkt är 

män. Medelåldern har sedan år 2000 legat stabilt på 75–76 år för 

kvinnor och 69–70 år för män. 

Under de senaste 20 åren har mönstret för riskfaktorer hos 

patienterna ändrats. Allt fler är överviktiga eller feta, något fler 

har diabetes och betydligt fler har förhöjt blodtryck. Även andelen 

som behandlas för blodfettsrubbningar har ökat kraftigt. 20 Ande-

len feta, det vill säga med ett bmi över 30, har ökat från 16 procent 

1995 till 26 procent 2014, andelen med diabetes har ökat från 22 

procent till 26 procent, andelen med förhöjt blodtryck har ökat 

från 33 procent till 48 procent och andelen som behandlas för 

blodfettsrubbningar har ökat från 5 procent till cirka 34 procent.

Andelen dagligrökare bland patienterna med hjärtinfarkt var 

29 procent, 21 att jämföra med 10 procent i befolkningen som helhet.

Ischemisk hjärtsjukdom: Vården i dag 

Förbättrade metoder ger färre komplikationer
Varje år drabbas nästan 30 000 personer i Sverige av hjärtinfarkt. 

Vid en hjärtinfarkt med st-höjning gäller det att så snabbt som 

möjligt avlägsna blodproppen och öppna kärlet. Under 1980- och 

1990-talet använde sjukvården sig av blodproppsupplösande 

läkemedel, trombolys, men sedan början av 2000-talet används 

ballongvidgning, pci, så långt det är möjligt. Endast när avståndet 

till ett sjukhus som utför pci är alltför långt sätter man in trom-

bolys. Införandet av omedelbar behandling med pci vid 

st-höjnings infarkt har bidragit till att överlevnaden vid hjärtin-

farkt har ökat dramatiskt.

Trombolys löser visserligen upp blodproppen, men ökar  

samtidigt risken för blödningskomplikationer och död i sam-

band med ingreppet. I och med införandet av pci har andelen 

blödningskomplikationer minskat och nu ligger de under 

 1  procent. 22 

Metoderna vid pci har också utvecklats. Tidigare fördes ka-

tetern till hjärtat via ljumsken. I dag utförs över 80 procent av 

ingreppen via handleden, något som ytterligare har bidragit till att 

blödningskomplikationerna har minskat. 23 

Figur 10. Skiftet från trombolys till PCI 
Omställningen från blodproppsupplösande medel (trombolys) 
som metod för att öppna kärlet vid akut hjärtinfarkt har gått fort.
Källa: Swedeheart: Annual report 2014, sidan 20
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Figur 11. Andel med blödningskomplikationer 
Andelen patienter med blödningskomplikatoner i samband med 
hjärtinfarktsbehandling har minskat kraftigt och verkar nu ligga 
stabilt på strax under 1 procent. Framför allt är det de allvarligaste 
blödningarna som har minskat, men även de som kräver operation 
eller transfusion har blivit mer sällsynta.
Källa: Swedeheart: Annual report 2014, sidan 20
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1,1 procent ut för allvarliga blödningar jämfört med 1,8 procent 

bland dem som fick lågmolekylärt heparin. Av dem som har  

behandlats med fondaparinux avled 2,7 procent jämfört med  

4 procent i heparingruppen. Skillnaden mellan behandlingsgrup-

perna vad gäller blödning och död kvarstod vid 30 och 180 dagar.

Studien baseras på data från kvalitetsregistret Swedeheart.  

I registret kan man se att sjukvården i Sverige har varit snabb med 

att införa fondaparinux. Från september 2006 till juni 2010 ökade 

användningen av fondaparinux i stället för lågmolekylärt heparin 

vid icke-st-höjningsinfarkt från 0,7 procent till 84,8 procent. 

Positiv trend: Bättre eftervård 
och färre blir sjuka igen
En genomgången hjärtinfarkt ökar risken att drabbas av ytterli-

gare hjärt-kärlhändelser längre fram i livet. Därför är det viktigt 

att man redan vid utskrivningen från sjukhuset försöker minimera 

övriga kända riskfaktorer genom så kallade sekundärpreventiva 

åtgärder. Dessa åtgärder följs sedan upp efter 6–10 veckor respek-

tive 12–14 månader.

De sekundärpreventiva åtgärderna omfattar blodtrycks- och  

kolesterolsänkande samt blodproppsförebyggande läkemedel, 

men även initiativ till livsstilsförändringar som rökfrihet, regel-

bunden fysisk aktivitet och hälsosamma  kostvanor.

Under de senaste två åren har allt fler hjärtinfarktspatienter nått 

de målvärden som satts upp för respektive riskfaktor. 2014 nådde 

46 procent målet för ldl-kolesterol vid ettårsuppföljningen, en 

ökning från 29 procent 2011. 70 procent nådde blodtrycksmålet 

och 45 procent deltog i fysiska träningsprogram. 57 procent av 

rökarna hade slutat röka, vilket betyder att 13 procent av hjärtin-

farktspatienterna fortfarande rökte efter ett år. 25 

Figur 12. Skifte av punktionsställe från ljumske till arm 
Metoderna vid ballongvidgning har utvecklats och på kort tid 
har svenska sjukhus övergått till att föra upp katetern till hjärtat 
via radialisartären vid handleden i stället för via femoralisartären 
i ljumsken. Den nya metoden har starkt bidragit till att 
blödningskomplikationerna minskat.
Källa: Swedeheart: Annual report 2014, sidan 75
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Nytt läkemedel minskar blödning 
och död vid hjärtinfarkt 
Även när det gäller läkemedel sker en utveckling som minskar 

komplikationerna vid behandlingen av hjärtinfarkt.

Under ett pci-ingrepp får patienten läkemedel som ska förhin-

dra bildandet av blodproppar. Historiskt sett har det handlat om 

ett medel som kallas lågmolekylärt heparin. På senare år har nya 

medel utvecklats och lanserats varav ett av dem, fondaparinux, har 

visat sig minska allvarliga blödningar och öka överlevnaden efter 

hjärtinfarkt utan st-höjning på ekg (nstemi). 24 Studien har haft 

stöd av Hjärt-Lungfonden.

Totalt behandlades 40 616 patienter under studieperioden. En 

dryg tredjedel fick fondaparinux, resten lågmolekylärt heparin. 

Studieresultaten visar att bland dem som fått fondaparinux råkade 

Figur 13. Andel som når sekundärpreventiva mål 
Andelen hjärtinfarktspatienter som nått de sekundärpreventiva 
målen ett år efter hjärtinfarkt har, från att ha legat i princip stilla, 
ökat under de senaste två åren. Framför allt gäller det målet 
för LDL-kolesterol. Målen är rökfrihet för tidigare rökare, delta-
gande i fysiskt träningsprogram, ett systoliskt blodtryck lägre än 
140 mmHg samt LDL-kolesterol mindre än 1,8 mmol/L.
Källa: Swedeheart, Årsrapport 2012, 2013 och 2014
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MILSTOLPAR INOM FORSKNINGEN
a  EKG-apparaten, som är det viktigaste diagnosverktyget vid  

misstänkt hjärtinfarkt.
a  Införandet av hjärtintensivvårdsavdelningar med möjlighet till 

insatser med hjärtstartare.
a  Utvecklingen av hjärtkateterisering, som i sin tur har lett till  

utvecklingen av kranskärlsröntgen och ballongvidgning.
a  Blodproppsupplösande läkemedel, trombolys.
a  Betablockerare som sänker blodtrycket och gör så att hjärtat  

arbetar långsammare.
a  Upptäckten av specifika hjärtskademarkörer.
a  Utvecklandet av stentar för kärlen.
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Samtidigt som sjukvården kan notera en positiv trend vad gäl-

ler sekundärpreventionen har andelen återinläggningar minskat, 

både för diabetessjuka och för dem utan diabetes.  De 

vanligaste orsakerna till återinläggning är inte hjärtrelaterade. 

Bland de hjärtrelaterade orsakerna är kärlkramp vanligast. Diabe-

tessjuka återinläggs för hjärtinfarkt och hjärtsvikt i betydligt högre 

grad än patienter utan diabetes. 26 

Personer över 80 år klarar ballongvidgning
Trenden går mot att allt fler äldre personer genomgår kranskärls-

röntgen och pci (ballongvidgning).  Andelen patienter över 

70 år är cirka 30 procent och andelen över 80 är cirka 14 procent. 27

Tack vare kvalitetsregistret Swedehearts uppföljning av vården 

vet man i dag att även personer över 80 år klarar det ingrepp som 

pci innebär och att de har nytta av ingreppet. Det är till och med 

så att de i gruppen äldre än 90 som har genomgått pci har bättre 

överlevnad än normalpopulationen i samma ålder. Detta beror 

naturligtvis på att det är en utvald och i övrigt frisk grupp som be-

handlas, men är ändå en viktig signal till sjukvården att ålder inte 

behöver vara något hinder för pci. 28

Nya forskningsrön
Hemgång samma dag efter kranskärlsingrepp
Patienter med stabil kärlkramp som genomgår planerad och 

okomplicerad pci samt uppfyller vissa kriterier kan gå hem så 

tidigt som sex timmar efter genomgånget kranskärlsingrepp. 

 Det visar en studie gjord vid Akademiska sjukhuset i Uppsala. 29 

Från och med oktober 2013 ingår de planerade pci-ingreppen 

på Akademiska sjukhuset i kardiologklinikens dagvårdsverksam-

Figur 14. Återinläggning på grund av hjärtsjukdom 
Andel patienter som återinlagts på sjukhus på grund av någon 
form av hjärtsjukdom ett år efter infarkt. Andelen återinläggningar 
fortsätter att sjunka, både för personer utan diabetes och för dem 
med diabetes, men de med diabetes återinläggs i högre grad.
Källa: Swedeheart: Annual report 2014, sidan 54
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Figur 15. Orsak till återinläggning 
Orsaker till återinläggning inom ett år efter hjärtinfarkt. Personer 
med diabetes återinläggs i en andra hjärtinfarkt, hjärtsvikt och 
kärlkramp oftare än personer utan diabetes.
Källa: Swedeheart: Annual report 2014, sidan 55
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Figur 16. Antal kranskärlsröntgen per år och åldersgrupp 
Trenden går mot att patienter som genomgår kranskärlsröntgen 
blir allt äldre. Antalet har i flera år legat på mellan 10 000 och 12 000 
i de yngre åldersgrupperna, men stiger i grupperna över 70 och 
procentuellt mest bland de allra äldsta.
Källa: Swedeheart: Annual report, sidan 63
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het. Som ett led i att utvärdera patientsäkerheten i de nya rutinerna 

har man studerat och jämfört två patientgrupper. Den ena grup-

pen genom gick ingreppet mellan oktober 2012 och januari 2013, 

den andra gruppen genomgick ingreppet mellan oktober 2013 

och januari 2014, det vill säga efter det att rutinerna hade ändrats. 

I studien jämförs förekomsten av komplikationer under vårdtiden 

samt 30 dagar efteråt. Vårdtiden fram till oktober 2013 var ett dygn, 

såvida det inte uppträdde komplikationer.

Forskarna fann ingen ökad förekomst av komplikationer hos de 

patienter som genomgick poliklinisk pci, det vill säga gick hem 

samma dag som ingreppet skedde, och drar slutsatsen att meto-

den är patientsäker förutsatt att vissa kriterier för tidig hemgång 

är uppfyllda. Ingreppen ska vara okomplicerade och ske via hand-

leden. Blödningen vid punktionsstället ska ha upphört inom sex 

timmar och patienten ska må bra. Forskarna konstaterar också att 

hög ålder inte är något hinder för tidig hemgång.

Patientunderlaget i den aktuella studien är litet, men resultatet 

stödjer tidigare studier.

NSAID-preparat farligt efter hjärtinfarkt
Efter genomgången hjärtinfarkt får patienterna i allmänhet blod-

förtunnande medel som acetylsalicylsyra och klopidogrel utskrivet. 

Nu visar en dansk studie att om dessa patienter även tar icke-steroida 

antiinflammatoriska läkemedel (nsaid) som ibuprofen och naprox-

en fördubblas risken för allvarliga blödningar. Risken var ökad redan 

vid så kort behandlingstid som tre dagar. Även risken för stroke, ny 

hjärtinfarkt eller död av någon annan hjärtrelaterad orsak ökade. 30 

Studien omfattade 62 000 patienter som haft en hjärtinfarkt 

mellan 2002 och 2011. Av dessa fick 34 procent minst ett recept på 

ett nsaid-preparat, trots att det strider mot danska riktlinjer.

Brustet hjärta lika dödligt som hjärtinfarkt
Patienter med takotsubo (brustet hjärta) har lika stor risk att avlida 

som de med hjärtinfarkt. Det visar en studie som följt patienter 

som har tagits in på hjärtintensivvårdsavdelning och genomgått 

kranskärlsröntgen i Västra Götaland mellan åren 2005 och 2013. 31 

Takotsubo är ett akut tillstånd i hjärtat som främst drabbar 

kvinnor. Symptomen påminner om hjärtinfarkt men ofta är krans-

kärlen rena och utan proppbildning. Den aktuella studien omfat-

tade 302 patienter med takotsubo, 6 600 med st-höjningsinfarkt 

(stemi) och 8 200 med hjärtinfarkt utan st-höjning (nstemi).

Det visade sig att andelen patienter med diagnosen takotsubo 

steg från 0,16 procent 2005 till 2,2 procent 2012. 14 procent av 

dem hade kranskärlssjukdom.

Dödligheten inom 30 dagar var 4,1 procent, vilket var jämför-

bart med dödligheten i stemi och nstemi. Även dödligheten på 

längre sikt var jämförbar med dödligheten i de olika formerna av 

hjärtinfarkt.

Forskning pågår
Hjärt-Lungfonden stödjer flera forskningsprojekt inriktade på 

ischemisk hjärtsjukdom, det vill säga hjärtinfarkt och kärlkramp.

Ett av projekten rör den sjukdom som ligger bakom såväl hjärt-

infarkt som kärlkramp, det vill säga åderförfettning, ateroskleros. 

Forskningen har visat att ateroskleros är en inflammatorisk sjuk-

dom och att det är kolesterolinlagringar i kärlväggarna som retar 

immuncellerna att starta en inflammation som följs av plackbild-

ning i kärlet och som i sin tur kan leda till blodpropp. Genom att 

undersöka patientprover och cellkulturer vill forskarna nu hitta 

sätt att förebygga eller behandla sjukdomen i kärlen genom att på-

verka inflammationen. Det gäller att hitta vilka komponenter i ldl 

– skadligt kolesterol – som aktiverar immunförsvaret och vilka sig-

naler som gör att immunreaktionen orsakar inflammation. Forsk-

ningen kan lägga grunden för nya typer av behandling av patienter 

med kranskärlssjukdom för att förhindra att deras plack spricker.

Ett annat forskningsprojekt, som också har fokus på inflamma-

tion vid ateroskleros, undersöker sambandet mellan ett kroniskt 

stressat immunförsvar och kranskärlssjukdom. Forskarna vill 

utveckla enkla mätmetoder för att kunna identifiera personer med 

försvagat immunförsvar och även hitta orsakerna till det försvaga-

de immunförsvaret. Forskningen sker genom att blodprover från 

patienter med hjärtinfarkt och kärlkramp jämförs med dem från 

friska personer. Målet med forskningen är att finna både läkeme-

del och livsstilsråd som kan stärka immunförsvaret och därmed 

dämpa inflammationen.

En tredje forskningsstudie jämför olika typer av blodpropps-

hämmande läkemedel vid pci (ballongvidgning). Studien är en 

så kallad registerbaserad randomiserad klinisk studie (rrct) och 

genomförs inom ramen för kvalitetsregistret Swedeheart, som 

registrerar alla pci-ingrepp i Sverige. Patienter med hjärtinfarkt 

lottas till behandling med det ena eller andra läkemedlet i sam-

band med ballongvidgningen. All annan behandling före och efter 

ingreppet sker enligt gällande riktlinjer och standard. Samtliga 

data samlas i kvalitetsregistret och kan utvärderas med avseende 

på bland annat död, ny hjärtinfarkt, allvarlig blödning och stroke. 

Om det visar sig att det nyare – och betydligt dyrare – läkemedlet 

inte är bättre än det äldre kan stora besparingar göras i hjärtin-

farktsvården utan att kvaliteten påverkas. 

MÅL OCH UTMANINGAR
Varje år drabbas cirka 30 000  svenskar av hjärtinfarkt. 2014 avled fler 
än 7 000 av dem. Genomgången hjärtinfarkt kan leda till hjärtsvikt, 
som för många är en invalidiserande sjukdom där prognosen är dålig.

Hjärt-Lungfonden har som mål att forskningen inom tio år ska 
ha hittat ny behandling som halverar antalet drabbade, ökar antalet 
överlevande och ger fler friska år.

Forskningens utmaningar är bland annat att:
a  Hitta vaccin mot åderförfettning samt läkemedel som verkar 

direkt på åderförfettningsplack i kärlväggen.
a  Hitta biologiska riskmarkörer som visar att en hjärtinfarkt är på 

väg att inträffa.
a  Identifiera riskpatienter genom bilddiagnostik.
a  Utveckla mer individanpassade behandlingsmetoder.
a  Ytterligare utveckla gruppen blodproppshämmande läkemedel.
För att möta utmaningarna och nå Hjärt-Lungfondens mål krävs 

mer stöd till svensk hjärtforskning.
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H JÄRTSVIK T

Stort lidande 
och hög dödlighet
Definition och symptom
Hjärtsvikt är ett allvarligt tillstånd som innebär att hjärtmuskeln 

inte orkar dra ihop sig tillräckligt eller att kammarväggarna är för sty-

va. I Sverige lider cirka 250 000 personer av symptomgivande hjärt-

svikt, vilket för många är mycket handikappande. Dödligheten ett år 

efter registrering i kvalitetsregistret RiksSvikt är cirka 20 procent. 32

Man skiljer på systolisk och diastolisk hjärtsvikt. Vid systolisk 

hjärtsvikt har hjärtats vänsterkammare nedsatt pumpförmåga. Vid 

diastolisk hjärtsvikt är hjärtats förmåga att pumpa ut blodet i krop-

pen normal, men hjärtat har i stället en störning i fyllnadsfasen som 

gör att det inte fylls med tillräckligt med blod. Många hjärtsviktspa-

tienter lider av både systolisk och diastolisk hjärtsvikt samtidigt.

Vanliga symptom på hjärtsvikt är andfåddhet, uttalad trötthet 

vid ansträngning, nattlig hosta, svullna fotleder, andningssvårig-

heter och försämrad fysisk förmåga. Sjukdomstecknen kommer 

ofta smygande under lång tid och diagnosen hjärtsvikt kan vara 

svår att ställa. Hjärtsvikt kan också ibland uppträda akut och till-

ståndet är då livshotande.

Många hjärtsviktspatienter lider även av annan hjärt-kärl-

sjukdom. 52 procent av de sjukhusvårdade patienterna har 

förmaksflimmer eller -fladder, 50 procent har förhöjt blodtryck 

och 47 procent har ischemisk hjärtsjukdom. 33 När det gäller de 

patienter som vårdas inom primärvården har 64 procent förhöjt 

blodtryck, 50 procent förmaksflimmer och 40 procent ischemisk 

hjärt sjukdom. 34 

En oroande trend är att hjärtsvikt ökar bland unga. Forskning som 

har stöd av Hjärt-Lungfonden visar att antalet sjukhusbehandlade 

fall av hjärtsvikt ökade med 50 procent för gruppen 18–34 år mellan 

1987 och 2006. För gruppen 35–44 år var ökningen 43 procent. 35 

Bland äldre är genomgången hjärtinfarkt och högt blodtryck van-

liga orsaker till hjärtsvikt. I de yngre åldersgrupperna handlar det i 

stället ofta om medfödda hjärtfel, olika former av hjärtmuskelsjuk-

domar eller olika typer av missbruk. Forskningen med inriktning på 

de yngre åldersgrupperna fortsätter (se Forskning pågår sidan 22).

Utvecklingen inom hjärtsviktsvården
Trots att hjärtsvikt är en handikappande sjukdom uppvisar de 

 patienter som har fått vård för sin sjukdom en försiktigt positiv 

trend vad gäller den självskattade livskvaliteten ett år efter regist-

rering på sjukhus eller vårdcentral. Behandling med moderna 

läkemedel har medfört vinster i form av ökad livskvalitet, minskad 

dödlighet och minskat behov av sjukhusvård. 36

Inom ramen för kvalitetsregistret RiksSvikt har patienterna i en 

enkät skattat sin livskvalitet med hjälp av en skala, där 0 är sämsta 

tänkbara livskvalitet och bästa hälsotillstånd motsvaras av 100. Vid 

ettårsuppföljningen 2014 var medelvärdet på livskvalitetsskalan 

63,1 för sjukhusvårdade patienter och 62,4 för patienter i primär-

vården. Oavsett hjärtfunktion skattar kvinnor sin livskvalitet lägre 

än män. 37 

Figur 17. Samtidiga sjukdomar, sjukhusvårdade patienter 
Hjärtsviktspatienter lider ofta av flera hjärt-kärlsjukdomar. Bilden 
avser sjukhusvårdade patienter.
Källa: RiksSvikt: Årsrapport 2014, sidan 12
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Figur 18. Samtidiga sjukdomar, primärvård 
Förhöjt blodtryck är ännu vanligare bland hjärtsviktspatienter 
i primärvården än bland de sjukhusvårdade patienterna. I båda 
 grupperna är det vanligt med annan samtidig hjärt-kärlsjukdom.
Källa: RiksSvikt: Årsrapport 2014, sidan 49
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Fler patienter med hjärtsvikt behöver CRT

Hjärtsviktspatienter behandlas i första hand med en kombination 

av olika läkemedel. Men vid medelsvår till svår hjärtsvikt finns 

det även en etablerad tilläggsbehandling i form av sviktpace-

maker (crt-p) eller implanterbar defibrillator med crt-funktion 

(crt-d). Flera studier visar dessutom att patienter med lätt 

hjärtsvikt har stor nytta av crt-behandling, framför allt eftersom 

sjukdomsförloppet bromsas upp. European Society of Cardiology 

rekommenderar därför crt-behandling även för vissa patienter 

med lätt hjärtsvikt.

I Sverige är underbehandlingen när det gäller crt omfattande 

även om antalet nya implantat sakta stiger. År 2008 uppskattade 

Socialstyrelsen att behovet av nya implantat var 16 per 100 000 invå-

nare. År 2014 var antalet nya implantat 10,2 per 100 000. 38 

En svensk studie publicerad 2015 konstaterar att underanvänd-

ningen av crt drabbar båda könen. 39 En annan svensk studie 

 publicerad 2014 fann att orsaken till en stor del av underanvänd-

ningen är okunskap bland läkarna. 40 I studien fick ett slumpvis 

urval av läkare specialiserade på kardiologi, internmedicin res-

pektive allmänmedicin svara på en enkät som utvärderade deras 

kunskaper om vad som utmärker hjärtsviktspatienter som bör få 

en crt eller implanterbar defibrillator respektive vilka som bör 

behandlas med läkemedel. Hälften gav helt korrekta svar vad gäl-

ler läkemedelsbehandling jämfört med 36 procent vad gäller be-

handling med crt. Kardiologerna hade något bättre kunskaper än 

övriga. Underlaget i studien var litet, men författarna anser att den 

ändå kan ge en delförklaring till underbehandlingen med crt.

Nya forskningsrön
Läkemedel ger ökad överlevnad 
vid diastolisk hjärtsvikt
Betablockerare kan hjälpa patienter med diastolisk hjärtsvikt, 

det vill säga hjärtsvikt med bevarad pumpfunktion. Det visar en  

nationell studie baserad på kvalitetsregistret RiksSvikt som  

har letts av forskare vid Karolinska institutet med stöd av  

Hjärt-Lungfonden. 41 

Systolisk hjärtsvikt är vanligare hos män, och diastolisk hjärt-

svikt vanligare hos kvinnor samt hos äldre. Ungefär hälften av  

alla hjärtsviktspatienter har diastolisk hjärtsvikt och dödligheten 

är densamma för båda formerna. Hittills har det saknats evidens- 

baserad behandling, det vill säga behandling med stöd i veten-

skaplig forskning, för diastolisk hjärtsvikt.

I den aktuella studien, som omfattar 42 000 patienter, fann 

forskarna att patienter med diastolisk hjärtsvikt som har be-

handlats med betablockerare hade högre överlevnad än de som 

inte har fått motsvarande behandling. Efter det att forskarna 

har tagit hänsyn till hälsotillstånd i övrigt samt socioekonomisk 

status låg skillnaden i överlevnad mellan de båda grupperna på 

7 procent. 

I tidigare studier har det framgått att betablockerare minskar 

dödligheten hos patienter med systolisk hjärtsvikt. Nu verkar det 

alltså som att läkemedlet har samma goda effekt på diastolisk 

hjärtsvikt. 

Forskarna ska nu gå vidare och göra registerbaserade randomi-

serade studier för att förhoppningsvis kunna bekräfta resultaten.

Figur 19. Skattning av livskvaliteten vid hjärtsvikt 
Oavsett vårdform skattar kvinnor sin livskvalitet lägre än män. De 
allra äldsta oavsett kön, 85 år och äldre, har sämst livskvalitet.
Källa: RiksSvikt: Årsrapport 2014, sidan 61
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Figur 20. Andel hjärtsviktspatienter som behandlas med CRT 
Andelen hjärtsviktspatienter som behandlas med CRT stiger sakta 
men det sker fortarande en underbehandling.
Källa: Svenska ICD- och pacemakerregistret: Årsrapporter 2007–2014
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Risken för hjärtsvikt ökar med vikten
Fetma kan vara en oberoende riskfaktor för hjärtsvikt. Det visar 

en amerikansk studie som har publicerats i den vetenskapliga tid-

skriften Journal of the American College of Cardiology: Heart Failure. 42

I studien har forskarna mätt kroppsmasseindex bmi och hjärt-

skademarkören troponin t hos över 9 500 hjärtfriska personer. 

Dessa har sedan följts upp i mer än tolv år. Forskarna fann att feta 

personer hade förhöjda halter av hjärtskademarkören troponin t  

i blodet och ju högre bmi, desto högre halter av troponin. 

Resultaten av studien visar att både förhöjda halter av troponin 

och högt bmi var oberoende riskfaktorer för hjärtsvikt. Personer 

med ett bmi över 35 löpte till exempel mer än fördubblad risk att 

utveckla hjärtsvikt jämfört med normalviktiga.

Den kombinerade effekten av fetma och troponin var slående. 

Personer med bmi över 35 och förhöjda troponinhalter löpte en 

niofaldigt ökad risk att utveckla hjärtsvikt jämfört med  

normalviktiga personer utan mätbara troponinnivåer i blodet. 

Den förhöjda risken kvarstod även sedan forskarna tagit  

hänsyn till kända riskfaktorer som diabetes, högt blodtryck och 

blodfetts rubbningar. 

Studien visar vikten av att noggrant kontrollera även hjärtfriska 

personer med fetma och fånga upp tidiga tecken på hjärtsvikt.

Klinisk prövning avslutades i förtid 
 – nytt läkemedel minskar dödlighet
Ett nytt läkemedel mot kronisk hjärtsvikt har i en stor läkemedels-

studie visat sig minska risken för död i hjärt-kärlsjukdom med  

20 procent jämfört med standardbehandling. 43 

Studien omfattar 8 400 personer och den kliniska prövningen 

avslutades tidigare än planerat eftersom fördelarna med den nya 

behandlingen bedömdes som stora. Den totala dödligheten var då 

17 procent i gruppen som fick det nya läkemedlet och 19,8 procent 

i gruppen som fått standardbehandling med läkemedlet enalapril. 

Skillnaden i hjärt-kärlrelaterad dödlighet var ännu större – 13,3 

procent jämfört med 16,5 procent. 

Svenska forskare anser att det nya läkemedlet är epokgörande 

på samma sätt som ace-hämmarna var på 1980-talet. ace-häm-

mare vidgar blodkärlen och sänker blodtrycket.

Motion en friskfaktor vid hjärtsvikt
Motion på måttlig nivå en timme om dagen eller mer intensivt  

30 minuter per dag nästan halverar risken att drabbas av hjärt-

svikt. Det visar en studie som har gjorts vid Uppsala universitet 

och Karolinska institutet med stöd av Hjärt-Lungfonden. 44 

Studien omfattade personer mellan 20 och 90 år som har 

följts sedan 1997. Ingen av dem hade hjärtsvikt när studien bör-

jade.  Utifrån ett frågeformulär som deltagarna fyllde i 1997 har 

 forskarna fått en uppfattning om deras fysiska aktivitet i början 

av  studien. 2010 hade 4 procent av dem vårdats på sjukhus för 

 hjärtsvikt.

Resultaten visar att den grupp som rörde sig mest på fritiden 

löpte 46 procent lägre risk att drabbas av hjärtsvikt än de som var 

minst aktiva. De som hamnade i lågriskgruppen tränade antingen 

hårt minst 30 minuter om dagen eller ägnade minst en timme 

om dagen åt måttlig fysisk aktivitet som joggning, simning eller 

snabba promenader. Men även vid en något lägre grad av daglig 

fysisk aktivitet än så sjönk risken för hjärtsvikt nästan lika mycket. 

Män och kvinnor hade lika stor nytta av motion.

 

MILSTOLPAR INOM FORSKNINGEN
a  EKG-apparaten, som visar om hjärtat får den blodförsörjning som 

är nödvändig.
a  Ultraljudstekniken som ger information om hjärtats struktur, funk-

tion och pumpkapacitet.
a  Upptäckten av BNP-hormon som en markör för hjärtsvikt.
a  Utvecklandet av ACE-hämmare, angiotensinreceptorblockerare 

och aldosteronantagonister som avlastar hjärtat.
a  Utvecklandet av sviktpacemaker, CRT, som synkroniserar sam-

mandragningarna i hjärtats kammare.
a  Utvecklandet av ICD, en implanterbar defibrillator som får hjärtat 

att slå regelbundet vid svåra rytmrubbningar.
a  Utvecklandet av små stödpumpar och mekaniska hjärtan som kan 

opereras in hos patienter med mycket svår hjärtsvikt.
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FÖR MAKSFLIMMER

Behandling minskar 
risk för stroke
Definition och symptom
Den vanligaste hjärtrytmrubbningen är förmaksflimmer. Cirka 

300 000 personer i Sverige lider av förmaksflimmer och löper 

därmed förhöjd risk att drabbas av stroke. Detta eftersom flim-

ret ökar risken för att en blodpropp ska bildas i hjärtats förmak. 

Blodproppen kan sedan följa med blodbanan upp till hjärnan och 

orsaka stroke. Varje år får 6 000 personer i Sverige stroke till följd 

av förmaksflimmer. Socialstyrelsen rekommenderar därför att 

personer med förmaksflimmer och ytterligare en riskfaktor för 

stroke behandlas med blodproppsförebyggande medel.

Vid förmaksflimmer uppstår elektriska signaler på flera olika 

ställen i förmaken och förmaksmuskulaturen flimrar med små, 

knappt urskiljbara rörelser. Denna elektriska oreda gör att för-

maken inte drar ihop sig som de ska och inte samarbetar med 

kamrarna. Dessutom arbetar de alldeles för fort. Den dåliga sam-

ordningen mellan förmak och kamrar gör att hjärtats förmåga att 

pumpa runt blodet försämras.

Förmaksflimmer kan uppträda då och då som attacker, men kan 

också vara kroniskt. Symptomen är hjärtklappning som upplevs 

som obehaglig och ofta nedsatt prestationsförmåga och trötthet. 

Många har mycket svåra symptom och upplever att de helt saknar 

energi. Minst 60 procent av dem som har förmaksflimmer har 

också en annan underliggande hjärt-kärlsjukdom som högt blod-

tryck, hjärtsvikt, hjärtklaffssjukdom eller typ 2-diabetes.

Förmaksflimmer: Vården i dag 
av förmaksflimmer
Nya mediciner hjälper fler
I Socialstyrelsens riktlinjer för blodproppsförebyggande behand-

ling vid förmaksflimmer betonas att personer med flimmer och 

förhöjd risk för stroke bör behandlas antingen med warfarin 

 (Waran) eller med något av de nyare medlen apixaban,  dabigatran 

eller rivaroxaban. De nya medlen går under samlingsnamnet 

noak (non-vitamin K antagonist oral anticoagulants).

Warfarin har nackdelen att läkemedlet medför hög risk för 

blödning och kräver täta kontroller. Dessutom drar sig många 

patienter från att ta warfarin. Alla tre noak-läkemedlen har i 

multinationella studier visat att de förebygger stroke lika bra 

 eller bättre än warfarin och att risken för hjärnblödning är lägre 

 jämfört med warfarin.

MÅL OCH UTMANINGAR
Minst 250 000 svenskar lider av hjärtsvikt. Sjukdomen kan vara svårt 
invalidiserande och är förknippad med hög dödlighet. Prognosen är 
sämre än för många cancerpatienter. De som lever med hjärtsvikt är 
ofta andfådda och trötta och har nedsatt fysisk förmåga.

Det är Hjärt-Lungfondens mål att forskningen inom tio år ska ha 
utvecklat ny behandling som förbättrar överlevnaden och gör att 
patienter med hjärtsvikt kan leva ett normalt liv.

Forskningens utmaningar är bland annat att:
a  Utveckla nya och ännu effektivare läkemedel som lindrar symp-

tomen och förbättrar livskvaliteten vid hjärtsvikt.
a  Utveckla läkemedel som motverkar de system av stresshormo-

ner som aktiveras vid hjärtsvikt.
a  Hitta den bästa behandlingen för hjärtsviktspatienter vars hjär-

tan har normal pumpfunktion, men där fyllnadsfasen är störd 
(diastolisk hjärtsvikt).

a  Hitta metoder att reparera hjärtan med hjälp av stamceller.
a  Utveckla metoder för att i tid förutsäga försämring av svikt.
För att möta utmaningarna och nå Hjärt-Lungfondens mål krävs 

mer stöd till svensk hjärtforskning.

Forskning pågår
Hjärt-Lungfonden stödjer flera forskningsprojekt inriktade 

på hjärtsvikt, både hur sjukdomen ska kunna förebyggas och 

 behandlas.

Ett stort forskningsprojekt har fokus på den ökande andel yngre 

som drabbas av hjärtsvikt. Hos många av dem orsakas hjärtsvikten 

av en typ av hjärtmuskelsjukdom som kallas dilaterad kardio-

myopati (dcm). Orsakerna till dcm är inte helt kartlagda, men 

det finns teorier om att andningsuppehåll i sömnen, sömnapné, 

skulle kunna vara en bakomliggande faktor. Inom ramen för 

forskningsprojektet screenas därför patienter med dcm för 

sömnapné och deras resultat jämförs med en grupp friska. I pro-

jektet studeras även hjärtsvikt efter förlossning, som är ett ovanligt 

men livshotande tillstånd. Sammantaget syftar forskningen till att 

ge mer kunskap kring hur det är möjligt att förebygga insjuknande 

och förbättra symptom och prognos hos unga drabbade.

Ett annat projekt har som övergripande mål att förbättra livs-

kvaliteten för hjärtsviktsdrabbade och forskare undersöker om 

det kan ske med hjälp av utökad användning av så kallad svikt-

pacemaker, crt. Enligt dagens riktlinjer är det endast patienter 

med medelsvår till svår hjärtsvikt som kommer i fråga för be-

handling med crt. Nu studerar forskarna nyttan med crt redan 

vid lätt nedsatt funktion i vänster hjärtkammare. De tittar även på 

tekniken att låta pacemakrar övervaka vätskebalansen hos hjärt-

sviktspatienter – en metod som finns men som hittills inte har ut-

värderats inom ramen för en större klinisk studie på flera sjukhus. 

Forskningen kan få stor betydelse för framtida riktlinjer vad gäller 

behandlingen av hjärtsviktspatienter. 
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I en artikel som publicerades i Läkartidningen konstateras, 

att sedan noak introducerades som blodproppsförebyggande 

 behandling vid förmaksflimmer, har en markant ökning av antalet 

diagnostiserade patienter med förmaksflimmer skett i Stockholms 

läns landsting: från drygt 43 000 personer 2010 till knappt 49 000 

tre år senare. 45 Andelen som är behandlade med blodför tunnande 

läkemedel ökade samtidigt från 47 till 58 procent. Andelen 

 behandlade i åldersgruppen 65–74 år ökade från 58 procent år 

2010 till 67 procent år 2013. För patienter som inte tidigare stått 

på blodförtunnande behandling var det lika vanligt med noak 

som med warfarin.

Det verkar med andra ord som att noak har lett till att fler 

 patienter med förmaksflimmer i Stockholm behandlas med 

blodproppsförebyggande medel. Dessutom, konstaterar 

f örfattarna till artikeln, har introduktionen och marknads-

föringen av noak uppenbarligen ökat intresset för förmaks-

flimmer och därmed bidragit till den ökade förekomsten av 

 förmaksflimmerdiagnoser.

Även äldre tål blodförtunnande behandling

Äldre har minst lika stor nytta som yngre av behandling med blod-

proppsförebyggande läkemedel vid förmaksflimmer. Den slutsat-

sen drar Statens beredning för medicinsk utvärdering, sbu, i en 

litteraturöversikt. 46

Enligt sbu får inte flimmerpatienter över 65 år behandling med 

blodproppsförebyggande läkemedel i den utsträckning som skulle 

behövas. Skälet kan vara rädsla för biverkningar. Därför har sbu 

undersökt om det finns vetenskapligt stöd för att även personer 

över 65 år har nytta av behandling med blodförtunnande och blod-

proppsförebyggande medel. sbu konstaterar att behandling med 

blodförtunnande eller blodproppsförebyggande medel har minst 

lika bra nytta-riskbalans hos äldre som hos yngre. 

Nya forskningsrön
5,5 procent tysta flimmer 
upptäckta med screening
Det finns ett stort mörkertal när det gäller förmaksflimmer 

 eftersom inte alla drabbade uppvisar symptom. Dessa personer 

har samma ökade risk för stroke, men får inte någon behandling. 

Av alla patienter med flimmer uppskattar man att cirka 30 procent 

har ”tysta” flimmer, det vill säga flimmer utan symptom.

En studie som har genomförts med stöd av Hjärt-Lungfonden 

visar att vid ekg-screening för förmaksflimmer (i åldersgruppen 

75–76) år hade hela 5,5 procent obehandlade förmaksflimmer. 

Mer än 90 procent av studiedeltagarna fick inleda behandling med 

blodförtunnande medel. 47 Studien avslutades 2014 och studie-

deltagarna kommer att följas upp efter tre och fem år för att se om 

förekomsten av stroke har minskat.En hälsoekonomisk studie 

kopplad till den stora studien visar dock redan nu att det finns 

goda skäl att överväga nationell screening för förmaksflimmer hos 

riskgrupper. 48

Forskning med syftet att hitta enklare sätt att hitta tysta flimmer 

pågår. Läs mer under rubriken Forskning pågår i nästa spalt.

Dabigatran säker ersättare för warfarin
Amerikanska forskare knutna till läkemedelsmyndigheten fda 

har i en storskalig registerstudie jämfört de blodproppsförebyg-

gande läkemedlen dabigatran och warfarin som behandling vid 

förmaksflimmer. Resultaten bekräftar att dabigatran är en effektiv 

och säker strokeförebyggande behandling vid förmaksflimmer. 49

Studien omfattade 134 000 patienter över 65 år. Under åren 

2010–2012 fick personerna antingen warfarin eller dabigatran 

som strokeförebyggande behandling vid förmaksflimmer.  

Resultaten visar att patienter som behandlats med dabigatran 

löpte 66 procent lägre risk att drabbas av hjärnblödningar jämfört 

med patienter som behandlats med warfarin. Resultaten visade 

även att dabigatran gav ett bättre skydd mot stroke orsakad av 

blodpropp jämfört med warfarin. Risken att drabbas av akut hjärt- 

infarkt och större blödningar var lika stor i båda patientgrupperna. 

Patienter som hade behandlats med dabigatran löpte däremot 

större risk att få blödningar i magen jämfört med de patienter 

som fått  warfarin.

Forskning pågår
Hjärt-Lungfonden stödjer flera forskningsprojekt inriktade på  

förmaksflimmer, både när det gäller förståelsen för sjukdomen 

och hur man ska hitta så kallade ”tysta flimmer”.

Personer med förmaksflimmer löper en femfaldigad risk att 

drabbas av stroke och bör därför behandlas med blodpropps-

förebyggande läkemedel. Nästan en tredjedel av alla personer med 

flimmer har inga symptom (”tysta flimmer”) och får därmed inte 

heller någon behandling. I ett projekt undersöker forskarna om 

biokemiska markörer i blodet, som tidigare visat sig vara kopp-

lade till känt förmaksflimmer och stroke, går att använda vid  

screening för tyst förmaksflimmer. Screeningen skulle därmed 

kunna bli mer kostnadseffektiv än andra metoder i syfte att hitta 

de tysta flimmerpatienterna. Studien omfattar 22 000 personer.

En annan forskningsstudie kartlägger de mekanismer och 

riskfaktorer som är förknippade med utvecklandet av förmaks-

flimmer. Forskningen sker inom ramen för ett internationellt 

samarbete och omfattar genetiska studier, analys av hjärtvävnad, 

kliniska undersökningar och analys av ekg. Projektet syftar till att 

utveckla enkla metoder för att identifiera personer som har hög 

risk att drabbas av förmaksflimmer och därmed kunna sätta in 

förebyggande behandling. 

MILSTOLPAR INOM FORSKNINGEN
a  Upptäckten av det första blodförtunnande medlet heparin.
a  Utvecklandet av ablationstekniken inom öppen kirurgi och med 

hjälp av kateter. Ablation innebär att man med hjälp av värme eller 
kyla blockerar de felaktiga signalerna i hjärtat.

a  Utvecklandet av maze-kirurgi, som innebär att man på kirurgisk 
väg skapar en enda möjlig elektrisk impulsväg genom hjärtat.

a  Utvecklandet av nya blodförtunnande medel (NOAK).
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PLÖTSLIGT 
HJÄRTSTO PP

Elektriskt kaos i hjärtat
Definition och symptom
Plötsligt hjärtstopp innebär att hjärtats pumpförmåga plötsligt 

och oväntat upphör. Varje år drabbas 10 000 personer i Sverige av 

plötsligt hjärtstopp. Endast 548 överlever.

Plötsligt hjärtstopp orsakas oftast av akut hjärtsjukdom med 

kammarflimmer som skapar ett elektriskt kaos i hjärtat. Tiden 

till behandling med hjärt-lungräddning (hlr) och hjärtstartare 

är helt avgörande för överlevnaden. Varje minut utan behandling 

minskar chansen till överlevnad med 10 procent.

Vid kammarflimmer upphör pumpförmågan omedelbart att fung-

era. Detta är i förlängningen en katastrof för hjärnan, som är be-

roende av syresatt blod för att kunna fungera. Om den drabbade ska 

överleva måste därför hjärtrytmen återställas inom ett par minuter.

Bland medelålders och äldre är åderförfettningssjukdom som 

hjärtinfarkt och kärlkramp den dominerande orsaken till plötsligt 

hjärtstopp. Bland yngre är det ofta en ovanlig hjärtsjukdom som 

ligger bakom.

Den som drabbas av plötsligt hjärtstopp förlorar omedelbart 

medvetandet och pulsen upphör liksom andningen. Det är livsav-

görande att omgivningen larmar ambulans och omedelbart inleder 

hlr och helst också återställer hjärtats rytm med en hjärtstartare. 

Om hjärt-lungräddning och hjärtstartare sätts in inom tre minuter 

efter hjärtstoppet har den drabbade 75 procents chans att överleva.

Utvecklingen inom plötsligt hjärtstopp
Överlevnaden ökar dramatiskt
Trots att överlevnaden vid plötsligt hjärtstopp ute i samhället 

fortfarande är låg har den förbättrats dramatiskt under de senaste 

20 åren. År 1992 räddades 124 personer till livet, 2014 var motsva-

rande siffra 548. 50 Det innebär att överlevnaden har ökat 

från 4,6 procent 1992 till 11,1 procent 2014.

Avgörande för förbättrad överlevnad är att hjärt-lungräddning 

omedelbart påbörjas. Andelen drabbade som har fått hlr av 

 någon i närheten före ambulansens ankomst var 40 procent år 

1992 och hade år 2014 ökat till 70 procent. 51 

Även sjukhusvården efter hjärtstopp har utvecklats. I dag är det 

praxis världen över att kyla ner hjärtstoppspatienter. Behandlingen 

har i studier visat sig minska antalet dödsfall och förbättra den 

neurologiska funktionen hos de som överlever. Kylningen inleds 

i genomsnitt 90–120 minuter efter hjärtstoppet och sker med hjälp 

av en kyldräkt med kallt cirkulerande vatten, en kylkateter som 

placeras i ljumsken där kallt vatten kyler ner blodet från insidan 

och/eller med kall koksaltlösning som sprutas intravenöst.

Hjärnfunktionen bevaras hos många
Under 2013 inledde det Svenska hjärt-lungräddningsregistret en 

kartläggning av den cerebrala funktionen, det vill säga hjärnans 

funktion, bland dem som har överlevt ett plötsligt hjärtstopp.

Vid kartläggningen har man utgått ifrån en femgradig skala, 

där 1 innebär en god cerebral funktion och 2 en hygglig cerebral 

funktion – det vill säga att patienten klarar sig hemma utan hjälp 

men kan ha vissa neurologiska problem. 3 innebär att patienten är 

Figur 21. Antal räddade liv vid plötsligt hjärtstopp 
Antalet rapporterade räddade liv vid plötsligt hjärtstopp ute i sam-
hället har ökat successivt  från 124 år 1992 till 548 år 2014.
Källa: Hjärt-Lungräddningsregistret: Årsrapport 2014, sidan 21
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MÅL OCH UTMANINGAR
Förmaksflimmer är den vanligaste rytmstörningen i hjärtat och minst 
300 000 svenskar lider av rytmrubbningen. Risken att drabbas ökar 
med åldern och mer än var tionde 80-åring har förmaksflimmer.

Det är Hjärt-Lungfondens mål att forskningen inom tio år ska ha 
upptäckt metoder att hitta alla med oupptäckt förmaksflimmer, för-
bättra livskvaliteten för de drabbade och minska risken för stroke.

Forskningens utmaningar är bland annat att:
a  Få mer kunskap om mekanismerna bakom förmaksflimmer.
a  Hitta nya, pålitliga och individuella metoder för att bota eller 

lindra symptom vid förmaksflimmer.
a  Hitta personer med ”tysta” flimmer så att de kan behandlas och 

därmed undvika stroke.
a  Öka kunskapen om hur behandlingen av flimmerpatienter bör 

följas upp med avseende på läkemedlens effekt och säkerhet.
För att möta utmaningarna och nå Hjärt-Lungfondens mål krävs 

mer stöd till svensk hjärtforskning.
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Figur 22. Andel som fått HLR före ambulansens ankomst 
Andel som får hjärt-lungräddning före ambulansens ankomst. Siff-
ran har ökat från 33 procent år 1992 till 68 procent år 2014. Troligen 
spelar den omfattande hjärt-lungräddningsutbildningen ute i lan-
det en viktig roll. Motsvarande ökning bland de fall som bevittnats 
av personer i närheten var från 40 procent år 1992 till 70 procent år 
2014. Ökningen är möjligen i avstannande.
Källa: Hjärt-Lungräddningsregistret: Årsrapport 2014, sidan 18
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Figur 23. Hjärnfunktion 
Uppskattad cerebral funktion hos hjärtstoppspatienter som skrevs 
ut levande från sjukhus 2013. 1 på skalan innebär god hjärnfunktion. Ju 
högre siffra på skalan, desto sämre är den cerebrala funktionen.
Källa: Svenska Hjärt-Lungräddningsregistret: Årsrapport 2014, sidan 26
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MILSTOLPAR INOM FORSKNINGEN
a  Utvecklandet av hjärtstartare, som genom en elchock återför  

hjärtat till normal rytm.
a  Upptäckten att en sänkning av kroppstemperaturen kan leda till 

att hjärnan klarar den uppkomna syrebristen något bättre, samt 
utvecklandet av tekniker för snabb nedkylning av kroppen.

a  Utvecklandet av ICD, som är en implanterbar defibrillator som 
återför hjärtat till en regelbunden rytm vid rytmrubbningar.

a  Upptäckten att genetiska faktorer ligger bakom vissa hjärt-
sjukdomar.

vaken men institutionsbunden, 4 att patienten är svårkontaktbar 

och institutionsbunden, och 5 att patienten är hjärndöd. 

Det visade sig att en överväldigande majoritet av de drab-

bade hade en god hjärnfunktion vid utskrivningen och att hela 

 93  procent hade en god eller hygglig hjärnfunktion. 52 

En stor majoritet av de hjärtstoppspatienter som skrivs ut från 

sjukhus överlever de första åren. Bäst prognos har de som för-

utom god hjärnfunktion vid utskrivningen var yngre, inte hade 

hjärtsjukdom innan hjärtstoppet inträffade samt behandlades med 

betablockerare vid utskrivningen. 53

Nya forskningsrön
SMS räddar vid hjärtstopp 
Möjligheten att rädda liv efter plötsligt hjärtstopp beror på tre fak-

torer som måste fungera väl: Tidigt larm, tidig hjärt-lungräddning 

(hlr) och tidig defibrillering med hjärtstartare.

I Stockholm har ett system med sms-livräddare inom loppet av 

två år ökat andelen insatser med hlr med nästan 30 procent. Detta 

visar en studie som avslutades hösten 2014 och som har haft stöd av 

Hjärt-Lungfonden. 54 Systemet innebär att när sos Alarm får larm 

om ett hjärtstopp, positionerar och larmar operatören också någon 

av de nästan 13 000 sms-livräddare som kan finnas i närheten. 

Dessa livräddare är utbildade i hlr och har frivilligt anmält sig till 

systemet. Stockholmsstudiens goda resultat gör att systemet nu kan 

spridas i såväl Sverige som internationellt och att fler liv kan räddas.

Här behövs fler hjärtstartare
Studenter vid kth har i ett examensarbete gjort en kartläggning 

över var i Stockholms län det finns störst risk för var plötsliga 

hjärtstopp kan inträffa, och följaktligen var det är viktigt att 

 placera ut hjärtstartare. 55

HJÄRT-LUNGFONDEN 
HJÄRTSÄKRAR SVERIGE
a Hjärt-Lungfonden har tillsammans med Bliwa Livförsäkring 
och AFA Försäkring drivit projektet Hjärtsäkra Sverige med må-
let att skapa hjärtsäkra zoner på arbetsplatser och i andra offent-
liga miljöer och därigenom öka antalet personer som överlever 
ett plötsligt hjärtstopp. Detta sker genom att dubblera antalet 
hjärtstartare i samhället och att utbilda 100 000 personer i hjärt-
lungräddning. Företag och publika anläggningar som deltar i 
kampanjen kan certifiera sig som hjärtsäker zon.
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De fann att Östermalm vid Karlaplan, Kungsholmen nära 

Rådhuset, Marieberg, Sankt Eriksplan, Vanadisplan samt 

 Södermalm vid Medborgarplatsen var utsatta områden 

i  Stockholms innerstad. I förorterna och kranskommunerna 

var Kista,  Fisksätra, Täby och Flemingsberg riskområden som 

 behöver fler hjärtstartare.

Resultaten baseras på befolkningsdata från Statistiska cen-

tralbyrån både för dag- och nattetid, data om antalet registrerade 

hjärtstopp, data om utplacerade hjärtstartare samt parametrar 

som ålder och kön, hjärtsjukdomar samt socioekonomisk status. 

Forskning pågår
Hjärt-Lungfonden stödjer flera forskningsprojekt om plöts-

ligt  hjärtstopp, både sådana som är inriktade på att öka hjärt-

lungräddningen i samhället och sådana som har fokus på 

 behandlingen på sjukhus.

En nystartad studie ska ge svar på om hjärt-lungräddning (hlr) 

med enbart bröstkompressioner är lika effektivt eller kanske till 

och med bättre än hjärt-lungräddning med både bröstkompres-

sioner och inblåsningar med luft när en person drabbas av plöts-

ligt hjärtstopp. Studien startade i Stockholms län under våren 

2015 och ska successivt utökas till resten av Sverige. Målet är att 

den ska omfatta 4 200 personer som drabbas av hjärtstopp och där 

allmänhet, räddningstjänst eller polis ingriper och ger hlr.

Dagens europeiska riktlinjer för hlr rekommenderar 

30  bröstkompressioner följda av två inblåsningar med luft. Enig-

heten är stor om att inblåsningarna gör nytta vid hjärtstopp som 

orsakas av olycksfall, kvävning eller drunkning, men det är oklart 

om de har någon effekt vid akut hjärtsjukdom.

En annan studie undersöker om kylning av hjärnan via näsan 

redan i ambulansen ökar överlevnaden och förbättrar den neuro-

logiska funktionen efter plötsligt hjärtstopp. Den nya kylmetoden, 

som kallas RhinoChill, innebär att en kylande flyktig så kallad in-

ert gas skickas in i näshålan med hjälp av katetrar och snabbt kyler 

ned hjärnan. Vid ankomsten till sjukhus fortsätter nedkylningen 

med vedertagna metoder. En tidigare pilotstudie har visat att tiden 

till att nå en central kroppstemperatur på mellan 32 och 34°C, för-

kortades med drygt två timmar med hjälp av RhinoChill. 

HJÄRTKLAFFSSJUKDOM

Antalet klaffbyten 
med kateter stiger
Definition och symptom
I ett friskt hjärta finns fyra klaffar som fungerar som backventiler 

och som ser till att blodet pumpas i rätt riktning genom hjärtat 

och ut i kroppen, respektive ut i lungorna. Sjukdom i hjärtats 

 klaffar kan vara medfödda eller uppstå senare i livet, ibland i sam-

band med infektioner. Det vanligaste klaffelet är en förträngning 

på aortaklaffen som främst uppträder hos äldre. Tillståndet  kallas 

aortastenos och 5 procent av alla över 80 år är drabbade. Utan 

behandling avlider hälften av patienterna med symptom givande 

 aortastenos inom ett till två år. Den enda behandlingen som 

 minskar dödligheten är ett klaffbyte.

Aortaklaffen skiljer vänster hjärtkammare från stora kropps-

pulsådern och det är via aortaklaffen som det syrerika blodet 

 flödar ut i kroppen. Vid aortastenos har klafföppningen blivit 

trång och stel och den kan inte öppnas normalt, vilket leder till 

att för lite blod passerar vid varje hjärtslag.

Det näst vanligaste klaffelet är läckande mitralisklaff, så kallad 

mitralisinsufficiens. Mitralisklaffen sitter mellan vänster förmak 

och vänster hjärtkammare och kan påverkas av ålder, infektion 

eller hjärtinfarkt. Vid mitralisinsufficiens, liksom vid aortastenos, 

pumpas för lite syresatt blod ut i kroppen.

Vid klaffsjukdom som uppträder i vuxen ålder kommer sympto-

men ofta smygande. Vanliga tecken är andfåddhet och försämrad 

kondition. Hjärtklappning, bröstsmärtor och svimning förekom-

mer också. Obehandlad leder klaffsjukdom så småningom till fullt 

utvecklad hjärtsvikt, vilket är ett mycket allvarligt tillstånd vid hjärt-

klaffssjukdom. Vid en bakterieinfektion i klaffen kan hjärtsvikt 

utvecklas mycket snabbt och det är viktigt att snabbt söka vård.

Utvecklingen inom hjärtklaffsvården
Varje år görs drygt 2 600 klaffingrepp i Sverige. De flesta sker i form 

av öppen kirurgi där den skadade klaffen ersätts med en mekanisk 

eller en biologisk klaff. Sedan 2008 görs även byten av aortaklaffen 

med hjälp av kateter. År 2014 gjordes 425 sådana ingrepp.

Majoriteten av alla hjärtklaffsingrepp sker med öppen kirurgi, 

det vill säga att bröstkorgen öppnas. Antalet aortaklaffsingrepp 

har under senare tid legat konstant på cirka 900 per år och därtill 

kommer ytterligare drygt 400 aortaklaffsingrepp i kombination 

med bypassoperation (cabg). Antalet rena mitralisklaffsingrepp 

har under det senaste decenniet legat mellan 250 och 300 per år, 

MÅL OCH UTMANINGAR
Varje år drabbas 10 000 personer i Sverige av plötsligt hjärtstopp. 
Endast 548 överlever.

Det är Hjärt-Lungfondens mål att inom tio år öka antalet över-
levande genom att hitta orsakerna till hjärtstopp, förebygga in-
sjuknande och utveckla ny behandling.

Forskningens utmaningar är bland annat att:
a  Hitta mekanismerna och orsakerna bakom plötsligt hjärtstopp.
a  Utveckla förfinade undersökningsmetoder för att hitta personer 

som är i riskzonen för hjärtstopp.
a  Hitta ännu bättre metoder att vårda hjärtstoppspatienter så att 

hjärnans funktioner räddas. 
För att möta utmaningarna och nå Hjärt-Lungfondens mål krävs 

mer stöd till svensk hjärtforskning.
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men passerade 300 år 2014. Därtill kommer ytterligare drygt 

60 kombinationsingrepp.

Patienterna med aortastenos är oftast äldre och många kan inte 

genomgå ett klaffbyte med öppen kirurgi. De anses helt enkelt för 

sköra. För dem finns numera ett alternativ som innebär att klaffen 

byts med hjälp av en kateter som förs upp från ljumsken. Antalet 

kateterburna klaffbyten har stadigt stigit sedan introduktionen i 

Sverige 2008 och uppgick 2014 till 425 stycken. 56 

De kateterburna ingreppen utförs på sju av landets största sjuk-

hus. Patienternas medelålder var 82 år och 10 procent av dem var 

över 90. Dödligheten inom 30 dagar efter ingreppet var 6,1 pro-

cent år 2014 och ettårsmortaliteten var 10,9 procent år 2013, den 

bästa siffran sedan metoden infördes. 57

Nya forskningsrön
Koppling mellan skadligt kolesterol 
och aortastenos
Personer med genetiska riskanlag för förhöjda blodfetter med 

skadligt ldl-kolesterol kan ha ökad risk för aortastenos. Det visar 

en stor internationell studie som bland annat är baserad på delta-

gare i den svenska Malmö Kost Cancer-studien som har fått stöd 

av Hjärt-Lungfonden.

Forskarna har studerat data från fler än 35 000 personer som 

har deltagit i stora befolkningsstudier, och funnit att personer 

med genetiska riskanlag för förhöjt ldl-kolesterol i ökad ut-

sträckning har förkalkning i aortaklaffen och aortastenos. Det 

krävs ytterligare forskning för att ta reda på om tidig medicinering 

mot förhöjt ldl-kolesterol kan minska risken att utveckla aorta-

stenos hos personer med dessa riskgener. 58

Forskning pågår
Hjärt-Lungfonden stödjer flera forskningsprojekt inriktade på 

hjärtklaffsjukdom.

En studie har bland annat fokus på hur man ska kunna förbättra 

diagnostiken vid aortastenos, som är den vanligaste klaffsjuk-

domen. Forskarna ska bland annat studera om undersökningar 

med magnetkamera (mr-kamera) kan förbättra bedömningen i de 

fall ultraljud inte ger en säker bedömning. De tittar också på hur 

blodtrycket hos patienten påverkar vänster hjärtkammare. Syftet 

med forskningen är att förbättra diagnostik och behandling vid 

aortastenos med målet att fler ska kunna genomgå ett klaffbyte. 

Figur 24. Antal byten av aortaklaff med kateter 
Antalet aortaklaffar som byts med kateter har ökat stadigt sedan 
introduktionen i Sverige 2008. 2014 passerade Karolinska universi-
tetssjukhuset i Solna som första sjukhus 100 byten på ett år.
Källa: Swedeheart: Annual report, sidan 117
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MÅL OCH UTMANINGAR
Hjärt-Lungfonden vill verka för att forskningen inom hjärtklaffsjuk-
dom leder till bättre behandling och vård.

Forskningens utmaningar är bland annat att:
a  Hitta de mekanismer som leder till aortastenos.
a  Utveckla klaffproteser som inte kräver blodförtunnande medici-

nering, och som inte åldras och måste bytas.
a  Förfina och utveckla de kateterburna operationsmetoderna vid 

klaffsjukdom.
För att möta utmaningarna och nå Hjärt-Lungfondens mål krävs 

mer stöd till svensk hjärtforskning.

MILSTOLPAR INOM FORSKNINGEN
a  Hjärt-lungmaskinen som gör det möjligt att ”koppla bort” hjärta 

och lungor under en operation.
a  Utvecklingen av pålitliga hjärtklaffproteser.
a  Utvecklingen av tekniken att byta hjärtklaff med hjälp av kateter.
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MEDFÖDDA HJÄRTFEL

Fler diagnoser ställs 
redan i fosterstadiet
Definition
Varje år föds cirka 1 000 barn i Sverige med hjärtfel. Vissa av hjärt-

felen är lindriga och kräver ingen åtgärd. Andra är allvarliga och 

akuta och kräver operation kort efter födseln. 

De vanligaste typerna av medfödda hjärtfel är hål i de väggar 

som skiljer förmaken respektive kamrarna åt. De kallas förmaks-

septumdefekt respektive kammarseptumdefekt. Andra medfödda 

hjärtfel är förträngningar i aortaklaffen, lungpulsåderklaffen eller 

i den övre delen av stora kroppspulsådern. Det förekommer också 

att kropps- och lungpulsådrorna har bytt plats, så kallad trans-

position. Vid diagnosen enkammarhjärta har barnet bara en fun-

gerande hjärtkammare.

Förutom rena missbildningar i och kring hjärtat kan barn födas 

med hjärtmuskelsjukdom, som oftast inte kommer till uttryck 

förrän längre fram i barndomen eller i ungdomen. Barn kan också 

födas med hjärtrytmrubbningar, där en del är ärftligt betingade.

Utvecklingen inom barnhjärtvården 
Barnhjärtvården i Sverige är sedan år 1993 koncentrerad till  

Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus i Göteborg och  

Skånes universitetssjukhus i Lund. Tack var forskning och utveck-

ling kan dagens sjukvård framgångsrikt operera och behandla 

olika typer av missbildningar i hjärtat. Sedan 1960-talet har över-

levnaden till vuxen ålder för barn med medfödda hjärtfel ökat, från 

cirka 60 procent till cirka 95 procent.

Diagnos ställs allt oftare under graviditet
Allt fler barn som föds med livshotande hjärtsjukdom får sin 

 diagnos tidigt, till stor del tack vare att man nu kan ställa diagnos 

redan under fosterstadiet. 2009 fick 16 procent av barnen med 

livshotande hjärtsjukdom inte någon diagnos före hemgång från 

bb. 2013 var motsvarande siffra 9 procent, trots att hemgången 

från bb generellt sett sker tidigare. 2009 hade diagnosen ställts 

fetalt, det vill säga redan i fosterlivet, i 19 procent av fallen. 2013 

ställdes diagnosen fetalt i 37 procent av fallen. 

2009 var antalet fetala diagnoser för barn som fötts levande 83 

och 2013 var antalet 117. 59 

Svår missbildning kan opereras
Beteckningen enkammarhjärta omfattar flera olika diagnoser. 

Samtliga är komplicerade och har det gemensamt att patientens 

hjärta bara har en pumpande kammare. En variant av enkammar-

hjärta är hypoplastiskt vänsterkammarsyndrom, som är en mycket 

komplicerad missbildning. Först på 1990-talet kunde kirurger 

börja operera barn med hypoplastiskt vänsterkammarsyndrom, 

vilket innebär att det nu lever allt fler barn och unga vuxna med 

diagnosen. 60 

Figur 25. Antal fetala diagnoser 
Antalet hjärtdiagnoser som ställs redan i fosterlivet ökar. Bilden visar 
barn som fötts levande. 
Källa: Swedcon: Årsrapport 2013, sidan 16
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Figur 26. Antal födda och nu levande barn med 
enkammarhjärtan 
Efter 1990 har det tillkommit en grupp patienter som har 
hypoplastisk vänsterkammarsyndrom, HLHS. Nu utgör patienterna 
med HLHS en allt större del av patienterna med enkammarhjärta. 
Källa: Swedcon: Årsrapport 2013, sidan 33
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Sämre livskvalitet med enkammarhjärta
Inom ramen för barnhjärtregistret Swedcon får barnen själv skatta 

sin livskvalitet med hjälp av ett instrument som mäter hälsorelate-

rad livskvalitet hos barn med kronisk sjukdom. Barnen får besvara 

ett enkelt frågeformulär två gånger när de befinner sig i åldrarna 

9–11 år respektive 14–17 år. En stor fördel med instrumentet är 

att man får veta på vilken så kallad percentil för självskattad livs-

kvalitet barnet ligger i förhållande till andra kroniskt sjuka barn i 

samma ålder. 

Till och med 2013 hade 1 140 barn skattat sin livskvalitet. De har 

delats in i grupperna

a  Opererad (651 barn)

a  Ej opererad (489 barn)

a  Enkammarhjärtan (58 barn) 

Barnen med enkammarhjärtan ingår även i de andra grupperna, 

varav 

a  54 var opererade 

a  4 hade inte hade opererats 

Ligger barnet på 75:e percentilen innebär det att 25 procent 

av barnen med kronisk sjukdom, i samma åldersgrupp och med 

samma kön, har bättre hälsorelaterad livskvalitet men att 75 pro-

cent har det sämre. Barnen med enkammarhjärtan låg på percen-

tilen 57,2 och därmed betydligt lägre än övriga hjärtbarn. Ändå 

ligger de enligt Swedcon oväntat bra jämfört med andra kroniskt 

sjuka barn i samma åldersgrupp. 61 

Nya forskningsrön
Riskgraviditeter hittas med test
Svenska forskare har utvecklat ett test som kan identifiera gravidi-

teter där risken för att fostret ska utveckla av-block är förhöjd. 62 

Kvinnor med vissa typer av reumatiska sjukdomar riskerar att föda 

barn med komplett av-block, som är en allvarlig form av hjärt-

rytmrubbning.

Tidigt i graviditeten är det viktigt att ta reda på om kvinnan bär 

på den specifika form av autoantikroppar som kan föras över till 

fostret och orsaka hjärtfelet. 

Inom ramen för en stor forskningsstudie, som stöds av  

Hjärt-Lungfonden, har forskarna nu utvecklat ett nytt test för  

kliniskt bruk som kan mäta halten av den specifika autoanti-

kroppen och därmed identifiera högriskgraviditeter. De aktuella 

kvinnorna kan följas med täta kontroller, och om det framgår att 

fostret är på väg att utveckla av-block kan läkemedel som stoppar 

utvecklingen sättas in.

Forskning pågår
Hjärt-Lungfonden stödjer flera forskningsprojekt inriktade på 

medfödda hjärtfel, både sådana som syftar till att rädda fler liv och 

sådana med fokus på hjärtbarnens livskvalitet.

I ett stort forskningsprojekt studeras den ärftliga hjärtrytm-

rubbning som kallas långt qt-syndrom. Personer med långt 

qt-syndrom löper allvarlig risk att drabbas av en livshotande 

rytmrubbning, framför allt i tonåren. Eftersom det finns effektiv 

förebyggande behandling är det viktigt att hitta de som har långt 

qt-syndrom i tid. I det nu pågående projektet studeras kopp-

lingen mellan genförändringar och hälsotillståndet hos personer 

med långt qt-syndrom. Syftet är att minska risken för plötsligt 

hjärtstopp bland unga.

I ett annat forskningsprojekt studeras barn som föds med en 

underutvecklad vänsterkammare. I flera fall beror det på en för-

trängning i aortaklaffen som uppkommer gradvis under gravidi-

teten. Målsättningen med forskningen är att förbättra diagnostik 

och behandling av barn med detta livshotande hjärtfel. Man vill 

ta reda på om det är möjligt att förbättra barnets prognos genom 

att redan i fosterlivet göra en ballongvidgning av den förträngda 

klaffen. En förutsättning är att klaffelet upptäcks i tid och därför 

omfattar projektet även utbildning av barnmorskor för att de ska 

bli ännu bättre på att upptäcka hjärtfel hos foster. 

Figur 27. Självskattad livskvalitet i percentil 
Diagrammet visar percentiler. Ligger barnet på 75:e percentilen 
innebär det att 25 procent av barnen med kronisk sjukdom, samma 
åldersgrupp och kön, har bättre hälsorelaterad livskvalitet men 
att 75 prcent har det sämre. Barn med enkammarhjärta skattar 
sin livskvalitet lägre än övriga hjärtbarn, men något bättre än barn i 
samma åldersgrupp med andra kroniska sjukdomar.
Källa: Swedcon: Årsrapport 2013, sidan 33
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MILSTOLPAR INOM FORSKNINGEN
a  Utvecklandet av allt mer förfinade operationsmetoder.
a  Utvecklandet av bildteknik som gör det möjligt att hitta hjärtfel 

redan på fosterstadiet, något som gjort att barnen kan födas på 
sjukhus där det finns barnkardiologisk expertis.

a  Utvecklandet av pulsoxymetri, en screeningmetod som kan hitta 
vissa typer av hjärtfel hos nyfödda.

a   Utvecklandet av genetiska analysmetoder som gör det möjligt att 
hitta ärftliga hjärtsjukdomar.

a  Gertrud, ett hjärtnätverk som gör det möjligt att bedöma ultra-
ljudsbilder på distans. Tekniken knyter ihop Sveriges barnhjärtklini-
ker och ökar möjligheterna att både utveckla vården och att rädda 
liv i akuta situationer. Systemet har bekostats av Hjärt-Lungfonden.
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Stroke ökar bland yngre
Definition och symptom
Varje år insjuknar cirka 30 000 personer i stroke i Sverige. Därtill 

drabbas årligen mellan 8 000 och 12 000 personer av ett varnings-

tillstånd för stroke som kallas tia (övergående ischemisk attack). 

Cirka hälften av de som drabbas av stroke avlider eller får svåra 

funktionsnedsättningar. Omkring 100 000 personer lever med 

 sviterna av stroke och minst 20 000 klarar sig inte själva, utan är 

beroende av hjälp och tillsyn dygnet runt. Detta gör att stroke 

utgör den vanligaste orsaken till neurologiska funktionsnedsätt-

ningar hos vuxna. Med närmare en miljon vårddagar årligen är 

stroke den enskilda kroppsliga sjukdom som svarar för flest vård-

dagar på svenska sjukhus.

Stroke är ett samlingsnamn för det tillstånd som uppstår när 

hjärnans nervvävnad drabbas av syrebrist. Orsaken till syrebristen 

är oftast en blodpropp i ett av hjärnans kärl. Denna typ av stroke 

betecknas hjärninfarkt eller ischemisk stroke. Proppen kan ha 

bildats i ett större eller mindre kärl i hjärnan, men kan också ha 

kommit med blodströmmen från en åderförfettad halspulsåder 

eller stora kroppspulsådern. Blodproppen kan även komma från 

hjärtat och då är förmaksflimmer den vanligaste orsaken. Det 

finns även andra orsaker till blodproppsbildning, till exempel 

så kallad dissektion i något av hjärnans kärl. Hos en relativt stor 

andel av framförallt de yngre patienterna finner man ingen orsak 

till hjärninfarkten trots omfattande klinisk utredning. Detta kallas 

kryptogen stroke.

Stroke kan även uppkomma vid bristning i ett av kärlen, och 

denna typ av stroke betecknas hjärnblödning eller hemorragisk 

stroke. Blödningen kan uppstå inne i hjärnvävnaden (intracerebral 

blödning) eller mellan hjärnans hinnor (subarachnoidalblöd-

ning). Vanliga orsaker till intracerebral blödning är högt blodtryck, 

kärlmissbildningar och blodförtunnande behandling. Vanligaste 

orsaken till subarachnoidalblödning är ”bråck” på blodkärl 

i  hjärnan, så kallat aneurysm. Cirka 85 procent av alla strokefall är 

orsakade av blodpropp, resten av blödning.

Symptomen på stroke inträffar plötsligt och kan vara mycket 

 varierande. Förlamning och känselnedsättning i kroppens ena 

sida liksom talsvårigheter och förlust av synfältet i någon riktning 

är vanliga symptom. Ett enkelt sätt att kontrollera om en person 

kan ha drabbats av stroke är att göra det så kallade akut-testet. 

Om personen plötsligt börjar bete sig annorlunda kan man be 

 personen att le, hålla ut armarna samt säga en enkel mening. 

Om mungipan hänger ner, ena armen faller ned eller uttalet är 

sluddrigt bör man omedelbart larma ambulans. Precis som vid 

hjärtinfarkt är misstänkt stroke alltid att betrakta som ett akut 

tillstånd. Det är av yttersta vikt att den som drabbas fortast möjligt 

kommer till akutmottagningen på närmaste sjukhus.

Vanligare att drabbas av stroke än 
att omkomma i trafiken
Insjuknande i stroke ökar bland yngre och minskar bland äldre. 63 

I åldersgruppen 35–44 år har insjuknandena i en första stroke 

ökat med 16 procent för kvinnor och 18 procent för män sedan 

mitten av 1990-talet. Ökningen har skett för den typ av 

stroke som innebär en blodpropp i något av hjärnans kärl. 

Det är fortfarande jämförelsevis ovanligt att unga människor 

insjuknar i stroke. 2010–2012 handlade det i genomsnitt om 550 

personer om året som var yngre än 45 år. 64 Konsekvenserna blir 

ofta betydande eftersom de drabbade många gånger har små barn 

och dessutom befinner sig mitt i yrkeslivet. Siffran kan jämföras 

med antalet omkomna i trafiken som år 2014 var 270 personer. 65 

Ökningen är störst bland personer med lägst utbildning. 66 

 Orsakerna till den oroande utvecklingen i yngre åldrar är inte känd 

och mer forskning behövs. 

I åldersgruppen 45–64 år minskar insjuknandet i stroke bland 

män, men inte bland kvinnor.

Totalt drabbas cirka 6 000 personer per år i arbetsför ålder av 

stroke i Sverige. Dödligheten i denna yngre grupp är relativt låg 

vilket innebär att många kommer leva under lång tid med följd-

symptom och begränsningar i funktion. 

De allra flesta insjuknanden i stroke sker i äldre åldersgrupper 

och totalt sett har det skett en minskning. 1995 insjuknade 394 

kvinnor respektive 525 män per 100 000 i sjukdomen. 2012 var 

motsvarande siffror 286 respektive 391.

MÅL OCH UTMANINGAR
Varje dag föds tre barn i Sverige med hjärtfel. Det är Hjärt-Lungfon-
dens mål att forskningen inom fem år ska ha nått så långt att alla all-
varliga hjärtfel ska upptäckas och åtgärdas i tid så att hjärtsjuka barn 
får ett bra liv, både som barn och vuxna.

Forskningens utmaningar är bland annat att:
a  Vidareutveckla metoderna att hitta hjärtfel hos barn redan i 

fosterstadiet.
a  Hitta ännu snabbare och säkrare sätt att upptäcka hjärtfel hos 

nyfödda.
a  Hitta ännu bättre metoder för operation av svåra medfödda 

hjärtfel, bland annat med syfte att förbättra livskvaliteten för 
barnet.

a  Hitta läkemedel mot ärftliga former av hjärtmuskelsjukdom.
a  Utveckla optimalt förlossningssätt för kvinnor med medfött 

hjärtfel.
a  Få kunskap om vilken betydelse traditionella riskfaktorer för 

hjärtsjukdom har för det medfödda hjärtfelet.
För att möta utmaningarna och nå Hjärt-Lungfondens mål krävs 

mer stöd till svensk hjärtforskning. 
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Utvecklingen inom strokevården
Om den drabbade snabbt kommer under vård kan en hjärninfarkt 

behandlas med proppupplösande medel, trombolys. Behandling-

en ökar kraftigt chanserna till neurologisk återhämtning och mins-

kar risken för permanenta hjärnskador hos de drabbade. Tiden är 

emellertid dyrbar. Eftersom skadan i hjärnan inte är fullt utvecklad 

direkt efter insjuknandet utan utvecklas efter hand under de första 

timmarna och dygnen kan snabba åtgärder minska skadorna.

Trombolys får aldrig sättas in vid hjärnblödning. Därför är det 

nödvändigt med en hjärnröntgen innan behandlingen kan inledas.

För alla strokepatienter gäller att vård på strokeenhet ökar chan-

serna till neurologisk återhämtning. På strokeenheterna arbetar 

multidisciplinära team och det är den samlade effekten av den 

vård som ges som ger goda resultat.

Fler patienter behandlas med trombolys
I sin årsrapport för 2013 konstaterar kvalitetsregistret  RiksStroke 

att den svenska strokevården fortsätter att förbättras. Allt fler 

 patienter med ischemisk stroke, det vill säga en blodpropp 

i  hjärnans kärl, behandlas med trombolys och andelen är nu 

uppe i 14 procent. 67 

En stor del av ökningen kan tillskrivas snabbare omhänder-

tagande vid ankomsten till sjukhus, men även att allmänheten 

har ökad kunskap om vikten av att strokedrabbade snabbt måste 

komma under behandling. Trombolys ges inom max 4,5 timmar 

efter symptomdebut och den begränsade tiden gör att många 

 strokepatienter inte kan få behandlingen.

Att öppna ett tilltäppt kärl kallas reperfusion. Det vanligaste 

sättet att öppna ett tilltäppt kärl i hjärnan är med trombolys. En 

annan metod innebär att man på mekanisk väg suger eller drar ut 

blodproppen. Metoden kallas trombektomi och används oftast 

när proppen är väldigt stor.

Användandet av trombolys och/eller trombektomi skiljer sig 

över landet. Uppsala, Värmland, Örebro och Dalarna rapporterar 

de lägsta andelarna, mindre än 10 procent av strokepatienterna 

med hjärninfarkt får där reperfusionsbehandling. 68 De 

stora variationerna mellan landsting och sjukhus tyder på att 

trombolys fortfarande är underutnyttjat vid många sjukhus, kon-

staterar kvalitetsregistret RiksStroke i sin årsrapport. 69 

På grund av risken för blödningar i hjärnan gavs trombolys tidi-

gare inte till patienter över 80 år. År 2012 lades vetenskapliga data 

fram som visade att patienter över 80 år inte har högre blödnings-

risk än yngre och att gruppen har lika stor chans till god effekt 

som yngre patienter. Inom svensk strokevård har man nu frångått 

den strikta övre åldersgränsen och i stället görs alltfler individu-

ella bedömningar. Data från RiksStroke visar dock en ökad risk 

för blödningar i åldrar över 80 år, jämfört med under. 70 

Förebyggande insats minskar risk för ny stroke
En genomgången stroke innebär en kraftigt ökad risk för återin-

sjuknande. Därför sätter man in så kallade sekundärpreventiva 

åtgärder. Andelen återinsjuknade minskade 2013 med 3 procent 

jämfört med året innan, vilket talar för att de sekundärpreventiva 

insatserna har haft effekt. 71

Bland de sekundärpreventiva åtgärderna kan nämnas rökstopp 

för rökare, blodtryckssänkande och blodfettssänkande läkemedel 

samt blodproppsförebyggande läkemedel för de strokepatienter 

som har haft hjärninfarkt. 

Nya forskningsrön
Riskerna med propplösande medicin överskattade
Även personer som tar blodförtunnande läkemedel bör kunna 

få trombolys vid stroke och därmed öka chanserna att klara sig 

undan svåra funktionsnedsättningar. Det visar forskning vid 

Figur 28. Antal personer per 100 000, 35–44 år, som har 
insjuknat i första gångsstroke 1995–2011 
Glidande treårsmedelvärden. Åldersstandardiserade tal. Observera 
att slumpmässiga förändringar från år till år syns tydligt eftersom 
antalen är få. 
Källa: Folkhälsomyndigheten: Folkhälsan i Sverige 2014, sidan 40
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Figur 29. Andelen trombolysbehandlade patienter med 
ischemisk stroke i procent 
Andelen trombolysbehandlade patienter med ischemisk stroke, 
det vill säga blodpropp i ett av hjärnans kärl, har stadigt ökat under 
2000-talet. Avser patienter i åldern 18-80 år. 
Källa: RiksStroke: Årsrapporter 2005-2013
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 Karolinska institutet som har fått stöd av Hjärt-Lungfonden. 72 

De nya rönen kan leda till att de europeiska riktlinjerna för akut  

strokebehandling kan behöva ändras.

Vid stroke som orsakas av en blodpropp behandlas de patienter 

som kommer under vård inom 4,5 timmar efter symptomdebut 

med propplösande läkemedel, trombolys. Men enligt de europe-

iska riktlinjerna för läkemedelsanvändning bör trombolys inte ges 

till personer som får blodförtunnande medel, exempelvis Waran, 

eftersom behandlingen skulle öka risken för blödningar i hjärnan. 

Den svenska studien visar att riskerna med propplösande medicin 

är överskattade. Resultaten visar att personer som får stroke på 

grund av för svag effekt av blodförtunnande läkemedel inte drab-

bas av fler allvarliga biverkningar av proppupplösande behandling 

jämfört med andra strokepatienter. Studien bygger på uppgifter 

från det internationella sits-registret (Säkert Införande av Trom-

bolys vid Stroke).

Blodproppar dras ut – ett medicinskt genombrott
Att avlägsna en blodpropp i hjärnan på mekanisk väg, så kallad 

trombektomi, ger mindre neurologiska funktionsnedsättningar än 

enbart trombolys. Det visar två studier som båda fick avbrytas i för-

tid eftersom skillnaden var så stor mellan grupperna som fick en-

bart trombolys och de som fick både trombolys och trombektomi. 

Den ena studien omfattade 316 personer över hela världen. 

 Efter 90 dagar kunde 53 procent av de som fått både trombolys 

och trombektomi klara sig på egen hand jämfört med 29,3 procent 

i den grupp som fått enbart trombolys. 73 I den andra studien, som 

omfattade 70 personer, var skillnaden ännu större. Här kunde 

71 procent av de som fått båda behandlingarna klara sig på egen 

hand efter tre månader jämfört med 40 procent i den grupp som 

fått enbart trombolys. 74 

Vid trombektomi avlägsnas blodproppen med hjälp av ett litet 

instrument, ofta ett metallnät, som förs in i kärlet med en tunn 

kateter. Båda studierna är gjorda på patienter med blodpropp i den 

främre delen av hjärnan.

< 10
10,0 – 13,0
13,1 – 14,5
14,6 – 16,0
> 16,0

Figur 30. Reperfusionsbehandling, % 
Andelen patienter med hjärninfarkt (blodpropp i hjärnan) som 
2013 fick reperfusionsbehandling, det vill säga trombolys eller 
trombektomi. Avser patienter 80 år och yngre. 
Källa: Riksstroke: Årsrapport 2013, sidan 78

MILSTOLPAR INOM FORSKNINGEN
a  Utvecklandet av datortomografin som ger en bild av hjärn-

vävnaden och kan ge besked om det handlar om en blödning 
eller propp i hjärnan.

a  Upptäckten att acetylsalicylsyra kan förhindra blodproppsbildning.
a  Utvecklandet av den vård som ges vid strokeenhet.
a  Upptäckten att trombolys är verksamt vid ischemisk stroke.
a  Utvecklandet av magnetkameraundersökning för att kunna 

 bestämma reperfusion vid trombolys.
a  Utvecklandet av förfinade operationsmetoder med hjälp av 

kateter.
a  Utvecklandet av vetenskapligt beprövade rehabiliterings-

metoder.
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Risken att begå självmord fördubblad efter stroke
Personer som har genomgått stroke har en fördubblad risk att 

begå självmord inom ett år jämfört med befolkningen i övrigt. För 

personer under 55 år är risken femfaldigad. Det visar en svensk 

studie baserad på kvalitetsregistret RiksStroke. 75 

Drygt 220 000 patienter som insjuknade i stroke mellan 2001 

och 2012 har följts upp via Socialstyrelsens dödsorsaks- och 

 patientregister. Under den studerade perioden försökte 1 217 av 

de strokedrabbade begå självmord. 260 av dem avled till följd av 

självmordsförsöket.

Riskfaktorer för självmordsförsök var låg ålder, manligt kön, 

ensamboende, svår stroke och kortare utbildning (grundskola 

 eller gymnasium). Även självskattad nedstämdhet och dålig hälsa 

tre månader efter stroke var en uppenbar riskfaktor.

Ensamma män dör oftare efter stroke
Risken att dö efter stroke är betydligt större för ensamboende män 

än för andra grupper. Det visar en avhandling vid Sahlgrenska 

 akademin i Göteborg. 76 Studien har stöd av Hjärt-Lungfonden.

Studien omfattar närmare 1 100 patienter som har insjuknat 

 i stroke orsakad av en blodpropp i hjärnan före 70 års ålder. 

 Resultaten har jämförts med en kontrollgrupp på 600 personer 

utan hjärt-kärlsjukdom.

Tolv år efter stroke hade 36 procent av de ensamboende patien-

terna avlidit, att jämföra med 17 procent av de sammanboende. 

Värst drabbade var de ensamboende männen, där 44 procent avled 

jämfört med 14 procent av de sammanboende männen. Överdöd-

ligheten kvarstod även sedan man tagit hänsyn till kända riskfakto-

rer som fysisk aktivitet, alkoholkonsumtion och utbildningsnivå.

Tänkbara orsaker till överdödligheten bland ensamstående kan 

vara att de lever mindre hälsosamt, är sämre på att ta sina medici-

ner och har större benägenhet att inte söka vård i tid om de råkar 

ut för sjukdomstillbud.

Statiner ger bättre diagnos
Statinbehandlade patienter överlever hjärnblödning oftare än 

drabbade som inte använder statiner. Det visar en studie som 

har publicerats i den vetenskapliga tidskriften JAMA Neurology. 77 

 Statiner är läkemedel som sänker kolesterolhalten i blodet.

Tidigare studier har visat att statinbehandling verkar förbättra 

prognosen för personer som har drabbats av ischemisk stroke, det 

vill säga en blodpropp i hjärnan. För personer som har drabbats av 

hjärnblödning har forskningsläget däremot varit oklart. Forskarna 

bakom studien har tittat på data för närmare 3 500 patienter med 

hjärnblödning och undersökt om de varit behandlade med statiner 

i samband med inläggningen på sjukhus. Dessutom har man tittat 

på om statinbehandlingen pågick under vårdtiden på sjukhus eller 

om den avslutades.

Ungefär en tredjedel av samtliga patienter visade sig vara be-

handlade med statiner när de togs in på sjukhus, och prognosen var 

betydligt bättre för dem som fick fortsatt statinbehandling under 

sjukhusvistelsen än för dem som inte fick det. Efter justering för 

ålder, kön, samsjuklighet och blödningens omfattning framgick 

det att det var fyra gånger så vanligt att statinbehandlade levde 

30 dagar  efter stroke, jämfört med dem som inte var statinbehand-

lade. Det fanns även en koppling till dosens storlek – ju högre 

statindos,  desto lägre var risken att dö inom en månad efter hjärn-

blödningen.

Trombolys gör nytta visar metaanalys
En ny metaanalys, det vill säga sammanställning av flera olika 

 studier, bekräftar att trombolys inom 4,5 timmar efter stroke 

minskar risk för funktionsnedsättning. Allra bäst effekt fick trom-

bolys om den sattes in inom tre timmar efter symptomdebut. 78 

Metaanlysen omfattar nio randomiserade studier med totalt 

6 750 patienter. Samtliga har fått samma typ av trombolysläke-

medel, alteplas.

Resultaten av studien pekar på att trombolys har gynnsam effekt 

även för personer över 80 år. Oavsett ålder var effekten av behand-

lingen också bättre ju tidigare den sattes in. De patienter som fick 

trombolys inom tre timmar efter symptomdebut hade 10 procent 

större chans att överleva utan att drabbas av någon funktions-

nedsättning.

Forskning pågår
Hjärt-Lungfonden stödjer flera forskningsprojekt om stroke, både 

sådana som är inriktade på prevention och de med fokus på vård 

och rehabilitering.

Uppdrag: Besegra Stroke är världens bredaste forskningssatsning 

för förbättrade behandlingsmetoder vid akut stroke. Målsättning-

en är att halvera antalet personer som dör i stroke och fördubbla 

antalet överlevande som klarar sig utan hjälp. Projektet är ett 

samarbete mellan Karolinska institutet och Hjärt-Lungfonden och 

fokuserar på fem områden – att hitta stroke, att öppna kärlet och 

rädda och skydda hjärnan samt att minimera risken för permanent 

funktionsnedsättning hos den drabbade. 

Inom ramen för satsningen pågår ett stort antal studier. En av 

dem syftar till att sänka blodsockernivåerna hos strokepatienter 

med måttligt förhöljda nivåer med hjälp av ett läkemedel. Skälet är 

att om sockernivåerna är höga i det akuta läget vid stroke är risken 

större för patienten att drabbas av blödningar, funktionsnedsätt-

ningar och död. Patienter med kraftigt förhöjt blodsocker behand-

las därför med insulin i akutskedet. De patienter som bara har 

måttligt förhöjda nivåer kan inte behandlas med insulin, då sjun-

ker blodsockret för mycket, vilket inte heller är bra. Därför provar 

forskarna att behandla de aktuella patienterna med ett  läkemedel 

som sänker blodsockret lite grann.

En annan studie syftar till att öka förståelsen för de processer 

som bidrar till hjärnans återhämtning efter stroke. Tidigare forsk-

ning har visat att korta stunder av syrebrist i en annan del av krop-

pen efter stroke förstärker hjärnans egna läkningsmekanismer. 

I det aktuella projektet utsätts strokepatienter för korta stunder av 

syrebrist med hjälp av en blodtrycksmanschett som blåses upp på 

överarmen samtidigt som en mängd prover tas. Målet med forsk-

ningen är att finna och förstå metoder som kan minska funktions-

nedsättning efter stroke.

Hjärt-Lungfonden stödjer även flera andra forskningsprojekt 

avseende riskfaktorer, inklusive genetiska faktorer, vid stroke och 

långtidsprognos efter stroke. 



35  HJÄRTR APPORTEN 2015

D
IA

B
E

T
ES

DIABETES

Diabetes kopplas 
starkt till hjärtsjukdom
Definition och symptom
Diabetes mellitus är flera olika tillstånd med olika orsaker. 

 Gemensamt för samtliga former av diabetes är att sockerhalten 

i blodet är för hög. De två huvudsakliga typerna av diabetes är 

typ 1- och typ 2-diabetes. 

Insulin är det hormon som hjälper kroppens celler att öppna 

sig och ta emot energi, det vill säga socker. Vid typ 1-diabetes har 

kroppens egen produktion av insulin upphört helt eller nästan 

helt. Detta eftersom kroppens eget immunförsvar angripit och 

förstört de insulinproducerande cellerna i bukspottskörteln. 

Typ 1-diabetes drabbar i första hand barn och ungdomar och 

 utgör omkring 10 procent av alla diabetesfall. 

Vid typ 2-diabetes är känsligheten för insulin nedsatt hos krop-

pens celler, vilket innebär att de inte kan ta upp energi. Kroppen 

försöker kompensera genom att öka produktionen av insulin och 

inledningsvis stiger därför både halterna av socker och insulin 

i blodet. Så småningom orkar bukspottskörteln inte producera 

mer insulin och blodsockerhalterna blir förhöjda. Typ 2-diabetes 

 kallades tidigare åldersdiabetes och drabbar vanligen personer 

över 40 år.

Det finns en stark koppling mellan diabetes och hjärt-kärlsjuk-

dom. Personer med diabetes löper två till tre gånger högre risk att 

insjukna och avlida i hjärt-kärlsjukdom än befolkningen i övrigt. 

Risken för hjärtinfarkt och stroke är två till fyra gånger högre. 

Personer med diabetes och som drabbas av plötsligt hjärtstopp 

har dessutom sämre chanser att överleva än hjärtstoppspatienter 

utan diabetes. 79

I Sverige har omkring 400 000 personer diabetes. Behandlingen 

består av insulin i form av tabletter eller injektioner, men det är 

också viktigt att äta rätt och motionera regelbundet. Oavsett typ 

av diabetes är det främsta målet för behandlingen att hålla blod-

sockret på så normal nivå som möjligt. Blodsockrets genomsnitt-

liga nivåer de senaste sex till åtta veckorna kan mätas med ett prov 

som kallas HbA1c.

Symptomen på diabetes är ökad törst, stora urinmängder och 

onormal trötthet. 

Utvecklingen inom diabetesvården
Lägre blodtryck skulle rädda fler
I samband med att Socialstyrelsen publicerade årets uppdaterade 

riktlinjer för behandling av diabetes, konstaterades att nästan en 

tiondel av diabetespatienterna, cirka 35 000, skulle behöva ytter-

ligare blodtrycksbehandling för att undvika stroke, hjärtinfarkt 

och njurskador. 80 

I Socialstyrelsens uppdaterade riktlinjer har behandling 

av högt blodtryck högsta prioritet vid såväl typ 1- som typ 

2-diabetes. Social styrelsens mål är att minst 65 procent av patien-

terna med typ 2-diabetes och minst 90 procent av patienterna med 

typ 1-diabetes ska ha ett normalt blodtryck. Riksgenomsnittet för 

2013 låg på 55 respektive 77 procent. Variationerna mellan lands-

tingen var stora, vilket tyder på att behandlingen av högt blodtryck 

hos personer med diabetes inte är jämlik över landet.

Ett normalt blodtryck definieras som under 140/85 mmHg, 

även om det alltid ska ske en individuell anpassning av behand-

lingsmålet.

För att minska risken för allvarliga komplikationer och för tidig 

död bör hälso- och sjukvården enligt Socialstyrelsen öka sina in-

satser med syftet att sänka blodtrycket hos personer med diabetes. 

Diabetessjuka lever längre
Medellivslängden för personer med typ 1-diabetes ökade under 

femårsperioden 2005–2010. 81 Enligt Nationella diabetesregistret, 

ndr, kan orsakerna till den ökade medellivslängden vara för-

bättrad behandling av riskfaktorer, särskilt riskfaktorer för hjärt-

kärlsjukdom och njursjukdom liksom blodtryck och blodfetter. 

MÅL OCH UTMANINGAR
Varje år drabbas minst 30 000 svenskar av stroke och hälften avlider 
eller blir svårt funktionsnedsatta. Det är Hjärt-Lungfondens mål att 
forskningen inom tio år ska ha nått så långt att antalet avlidna halv-
erats och antalet överlevande som klarar sig utan hjälp fördubblats.
Forskningens utmaningar är bland annat att:

a  Förstå hur stroke kan förebyggas.
a  Hitta nya sätt att säkerställa att blodcirkulationen kommer igång 

igen efter ischemisk stroke.
a  Hitta läkemedel som ökar hjärnans tolerans för nedsatt blod-

cirkulation.
a  Hitta nya behandlingar för att förbättra prognosen vid 

 hjärnblödningar.
a  Hitta metoder som stimulerar reparation av hjärnan efter 

stroke.
a  Hitta metoder för att kunna ersätta förlorade nervceller med 

stamceller.
a  Förstå vad som avgör prognosen och risken för ny stroke efter 

en första stroke och utveckla förbättrad och mer individbaserad 
sekundärprevention.

a  Hitta nya rehabiliteringsmetoder efter stroke.
För att möta utmaningarna och nå Hjärt-Lungfondens mål krävs mer 
stöd till svensk strokeforskning.
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Det kan också handla om förbättrad behandling av långtidsblod-

sockret, HbA1c, med injektioner eller insulinpump. Även för-

bättrad livsstil kan ha bidragit till den ökade livslängden.

När det gäller långtidsblodsockret HbA1c låg medelvärdet för 

personer med typ 1-diabetes på 63,1 mmol/mol åt 2014, vilket är en 

sänkning från 65,3 2012. Även för personer med typ 2-diabetes no-

terades en liten sänkning av HbA1c sedan 2012. Sett över tid ligger 

HbA1c för båda grupperna betydligt lägre i dag än för 15 år sedan, 

men högre än 2007 då de lägsta värdena noterades. 82 
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Figur 31. Utvecklingen av medelvärdet för långtidsblod-
sockret, HbA1c, för typ 1- och typ 2-diabetes inom olika 
vårdformer 
Enligt de nationella riktlinjerna för diabetesvård bör HbA1c ligga 
lägre än 52 mmol/mol, men det ska finnas utrymme för individuell 
behandling. 
Källa: Nationella Diabetesregistret: Årsrapport 2014, sidan 25

  Typ 1-diabetes, vård på medicinklinik
  Typ 2-diabetes, vård på medicinklinik
  Vård inom primärvården

MÅL OCH UTMANINGAR
I dag har omkring 400 000 personer diabetes. Diabetes ökar kraftigt 
risken att drabbas av hjärt-kärlsjukdom. Det är Hjärt-Lungfondens 
mål att forskningen inom tio år ska förstå sambandet mellan sjukdo-
marna och på så sätt förhindra uppkomst av hjärt-kärlsjukdom hos 
personer med diabetes.

Forskningens utmaningar är bland annat att:
a  Hitta sambandet mellan typ 2-diabetes och hjärt-kärlsjukdom 

samt utveckla behandlingar som minskar risken för diabetes-
sjuka att drabbas av hjärthändelser.

a  Utveckla bättre läkemedel som stabiliserar blodsockret utan 
biverkningar.

a  Utveckla mer individuella behandlingar för diabetessjuka.
För att möta utmaningarna och nå Hjärt-Lungfondens mål krävs 

mer stöd till svensk forskning om kopplingen mellan diabetes och 
hjärt-kärlsjukdom.

Forskning pågår
Hjärt-Lungfonden stödjer flera forskningsprojekt inriktade på 

kopplingen mellan diabetes och hjärt-kärlsjukdom.

I ett stort projekt studeras behandlingsmönster, komplikatio-

ner och dödsorsaker hos personer med diabetes och olika typer 

av hjärt-kärlsjukdom som hjärtinfarkt, kärlkramp och hjärtsvikt. 

Inom ramen för projektet studeras också ifall inflammation vid 

tandlossning har någon betydelse för utvecklingen av hjärtinfarkt 

och glukosstörning. Studierna sker till stor del via register. Målet 

med forskningen är att få en bättre förståelse för varför personer 

med diabetes har en sämre prognos vid hjärt-kärlsjukdom och för-

hoppningen är att kunna hitta bättre metoder för behandling.

Orsaken till typ 2-diabetes är inte helt klarlagd. En hypotes är att 

sjukdomen beror på sjuklig fettinlagring i lever och muskler. Tidi-

gare forskning har visat att en viss så kallad tillväxtfaktor reglerar 

upptaget av fett genom att stimulera blodkärlens förmåga att ta 

upp fett från blodet och transportera det genom kärlväggen. I en 

nu pågående studie tittar forskarna närmare på hur tillväxtfaktorn 

fungerar och hur den påverkar blodsockernivåerna. Det är fors-

karnas förhoppning att kunna visa på en helt ny och viktig sjuk-

domsmekanism som skulle kunna ha betydelse för behandlingen 

av typ 2-diabetes. 

MILSTOLPAR INOM FORSKNINGEN
a  Upptäckten av insulinet.
a  Utvecklingen av metoden att mäta insulin i serum vilket gjorde 

det möjligt att särskilja patienter med typ 1-diabetes från dem 
med typ 2-diabetes.

a  Upptäckten av mekanismerna bakom typ 2-diabetes.
a  Upptäckten av den effekt magtarmhormonet GLP-1 har på 

diabetespatienter.
a  Upptäckten att statiner minskar risken för diabetessjuka att 

drabbas av hjärtsjukdom.

Nya forskningsrön
Samma infarktsymptom för 
diabetessjuka som för övriga
Bröstsmärta vid hjärtinfarkt är lika vanligt hos patienter med som 

utan diabetes och det finns fler likheter än skillnader i hjärtinfarkt-

symtom mellan grupperna. Däremot väntar diabetessjuka längre 

med att söka vård. Det visar en studie vid Umeå universitet. 83 

Avhandlingen visar att färre än hälften av patienterna med dia-

betes ringde sos Alarm som första medicinska kontakt när de 

drabbades av hjärtinfarkt. Svårigheter att tolka symptomen och 

svårighet att förstå att de hade drabbats av just hjärtinfarkt var fak-

torer som bidrog till att de diabetessjuka dröjde så länge med att 

söka vård. Denna tvekan leder till att en större andel patienter med 

diabetes jämfört med patienter utan diabetes väntar upp till två 

timmar innan de tar sig till sjukhus. 
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Hjärninfarkt – blodpropp i något av hjärnans 
kärl, kallas även ischemisk stroke.

Ischemisk hjärtsjukdom – sjukdom där 
hjärtmuskeln drabbas av syrebrist, i första 
hand hjärtinfarkt och kärlkramp. 

Kardiomyopati – hjärtmuskelsjukdom. 

Kardiovaskulär sjukdom – hjärt-kärl-
sjukdom.

Kolesterol – en typ av blodfetter som brukar 
delas in i det onda LDL-kolesterolet och det 
goda HDL-kolesterolet.

Kranskärl – de blodkärl som förser själva 
hjärtmuskeln med syrerikt blod.

Kranskärlsröntgen – röntgen av hjärtats 
kärl vilket sker med hjälp av kontrastvätska.

Metaanalys – en sammanställning av flera 
olika studier i samma ämne.

Metabola sjukdomar – högt blodtryck, 
blodfettsrubbningar och diabetes är exempel 
på metabola sjukdomar. Samtliga utgör risk-
faktorer för hjärt-kärlsjukdom.

Metabola syndromet – en störning i äm-
nesomsättningen som ökar risken att drabbas 
av diabetes och hjärt-kärlsjukdom.

Mitralisklaff – hjärtklaffen mellan vänster 
förmak och vänster kammare.

MR-kamera – en medicinsk teknik för 
bildgivande diagnostik (magnetisk resonans-
tomografi).

PCI – ballongvidgning.

Plack – inlagringar i kärlväggen.

Randomiserad studie – studie där slumpen 
avgör vilken grupp deltagarna hamnar i.

Reperfusion – behandling som syftar till att 
öppna ett tilltäppt kärl.

Screening – medicinska undersökningar av 
individer för att diagnostisera en sjukdom, utan 
att individerna uppvisar några symtom på 
sjukdomen.

Sekundärprevention – insatser i syfte att 
undvika återfall i en sjukdom.

Statiner – läkemedel som sänker kolesterol-
halterna i blodet.

Stent – rörformat metallnät som sätts in i ett 
kranskärl i samband med ballongvidgning.

TIA – när en liten blodpropp tillfälligt stoppar 
blodflödet i ett av hjärnans kärl. Proppen upp-
löses snabbt av sig själv men utgör en varnings-
signal för stroke.

Trombektomi – metod att avlägsna en blod-
propp med ett instrument.

Trombolys – blodproppslösande läkemedel.

Åldersstandardiserade tal – innebär att 
siffrorna är justerade så att man eliminerar de 
förändringar som hänger ihop med att grupper 
har olika åldersstruktur.

Ordlista
Aortastenos – när hjärtklaffen mellan 
vänster kammare och stora kroppspulsådern är 
förkalkad eller missbildad.

Ateroskleros – åderförfettning.

Benartärsjukdom – otillräcklig blodcirkula-
tion i benen, oftast orsakad av åderförfettning. 
Kallas även fönstertittarsjuka. 

Betablockerare – läkemedel som skyd-
dar hjärtat mot stresshormoner och lugnar 
hjärtrytmen.

Biomarkör – en biologisk reaktion på att 
något förändrats i en organism. Biomarkörer 
finns i kroppen, analyseras och används ofta 
som varningssignaler.

CRT – sviktpacemaker.

Defibrillator – apparat som genom en el-
chock kan återföra hjärtat till normal rytm.

Dissektion – en bristning i kärlväggen.

Endotel – de celler som ”tapetserar” insidan 
av ett blodkärl.

Enkammarhjärta – ett hjärta med endast en 
pumpande kammare.

Glukos – blodsocker. 

HbA1c – det värde som speglar kontrollen av 
blodsockret över längre tid.

Hjärnblödning – bristning i något av 
 hjärnans kärl.
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