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På djupet Hjärtstopp

En

mot
kamp

tiden

Så få som en av tio överlever 
ett hjärtstopp utanför sjukhu-
set. Men forskarna har ett helt 
batteri av studier på gång för 
att försöka optimera alla delar 
i överlevnadskedjan.

Text: Fredrik Hedlund
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Chansen att 
överleva ett hjärt-

stopp minskar med tio 
procent för varje minut 

som går utan hjärt-
lungräddning.
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cent och hjärtspecialist vid Södersjuk-
huset i Stockholm och forskningsledare 
för centrum för hjärtstoppsforskning 
vid Karolinska Institutet.

Varje år drabbas cirka 10 000 per-
soner av plötsligt hjärtstopp utanför 
sjukhus i Sverige, det innebär fl er än 
25 personer varje dag. Ofta beror det 
på en hjärtinfarkt som orsakar en 
rytmrubbning i hjärtat som får det att 
stanna, men det fi nns också en mängd 
andra orsaker. Hjärtstoppet leder till att 
blodcirkulationen omedelbart upphör 
och den drabbade faller ihop medvetslös 
inom sekunder.

Den allra viktigaste faktorn vid ett 
hjärtstopp är tiden från att det inträff ar 
tills hjärtlungräddningen påbörjas. Man 
räknar med att för varje minut som går 
så minskar chansen att överleva med tio 
procent. Det innebär att efter tio minu-
ter är snittchansen att överleva mycket, 
mycket liten. Och det är dåliga nyheter.

– I Sverige tar det i medeltal elva mi-
nuter innan ambulansen är framme vid 
en utryckning. Och det är för lång tid, 
säger Jacob Hollenberg.

Sedan 2000-talets början har han 
forskat kring hur man kan öka över-
levnaden efter hjärtstopp. Vid millen-
nieskiftet var snittöverlevnaden efter 
hjärtstopp utanför sjukhus i Stockholms 
län nere på tre procent, i resten av lan-
det var den något högre, nu är den uppe 
på mellan tio och elva procent. Vad som 
har hänt under den här tiden är att man 
har försökt optimera alla delar i det som 
kallas för överlevnadskedjan.

– Det handlar om tidigt larm, tidig 
defi brillering, tidig avancerad hjärt-
lungräddning och förbättrad intensiv-
vård. Alla delarna i kedjan är viktiga, 
men framförallt är det de allra första 
delarna som har blivit bättre över tid. 
Det är tiden till hjärtlungräddning och 
till defi brillering och framförallt att 
andelen patienter som får den behand-
lingen har ökat, säger han.

Att överlevnaden efter hjärtstopp 
utanför sjukhus har ökat så 

mycket under de senaste 15 
åren är naturligtvis bra, men 
inte tillräckligt bra, menar 
Jacob Hollenberg. I städer som 

Stavanger i Norge, Amsterdam 
i Holland och Seattle i USA har 

forskare, läkare, räddningstjänst 
och allmänhet visat att det går att få upp 
överlevnaden efter hjärtstopp utanför 
sjukhus till mellan 20 och 25 procent. 
Dit vill han att också Sverige ska nå.

N MAN FALLER PLÖTSLIGT ihop i ett 
köpcenter. Han är medvetslös och har 
slutat andas. Folk omkring tittar nervöst 
på varandra – vad ska man göra? Vem 
ska göra det? Inte vet jag, vet du?

Plötsligt kommer en kvinna fram med 
raska steg. Hon böjer sig först ned över 
mannen, ber sedan snabbt och ganska 
bestämt en av de omkringstående att 
ringa 112 och larma om ett hjärtstopp. 
Sedan ber hon en annan ta fram sin mo-
bil och kolla om det fi nns en hjärtstar-
tare på köpcentret. ”Kolla på hjärtstar-
tarregistret.se”, säger hon och fortsätter; 
”Stick sedan och hämta den så snabbt 
du kan, är du snäll.”

Hon börjar sedan omedelbart att pres-
sa kraftigt mitt på mannens bröstkorg 
med sina båda armar. Ungefär var 15:e 
sekund blåser hon två gånger i mannens 
mun och fortsätter sedan pressa kraftigt 
på bröstkorgen.

SC E N E N OVAN ÄR PÅH IT TAD, men 
skulle kunna vara ett mönsterexempel 
på hur det ska gå till. Här dök det, som 
tur var, upp en person som kunde hjärt-
lungräddning, HLR, och visste exakt vad 
hon skulle göra. Så är det dock långt 
ifrån alltid, men även om man 
känner sig osäker på vad som 
ska göras är det alltid bättre att 
rycka in och göra något än att 
inte göra det.

– Det absolut värsta man 
kan göra när någon drabbats av 
hjärtstopp är att inte göra någonting. 
Man ska göra tre saker snabbast möjligt. 
Larma 112, påbörja HLR och få dit en 
hjärtstartare. Det är de tre viktigaste 
åtgärderna, säger Jacob Hollenberg, do-

– I dessa länder har man haft ett 
stort fokus på de här frågorna. Det har 
resulterat i att en hög andel personer får 
hjärtlungräddning och att insatstiderna 
är ganska korta. Det är de två viktigaste 
komponenterna, säger han.

För att förbättra överlevnadschanser-
na i Sverige håller han och hans kollegor 
vid centrum för hjärtstoppsforskning 
just nu på med att undersöka ett helt 
batteri av frågeställningar och idéer, 
både ute i samhället och på sjukhus.

Längst har de kommit med projek-
ten ute i samhället. De började med 
att undersöka i vilken utsträckning 
hjärtlungräddning innan ambulansen 
anländer faktiskt gör någon nytta. Även 
om det kan kännas självklart så måste 
grundförutsättningarna klarläggas 
innan man kan lägga resurser på att 
förändra något.

– Man har ju tidigare trott att HLR är 
viktigt, men det fi nns inga randomise-
rade studier på området. Det vi gjorde 
var att genomföra en större studie av tre 
decenniers hjärtstopp i Sverige där vi 
analyserade de patienter som fi ck HLR 
och de som inte fi ck det innan ambu-
lansens ankomst. Vi kunde då se att de 
som hade fått HLR innan ambulansens 
ankomst hade mer än fördubblade över-
levnadschanser. Det är väldigt mycket, 
säger Jacob Hollenberg.

STU D I E N O M FAT TAD E ÖVE R 30 000 
fall av hjärtstopp mellan 1991 och 2011 
och drygt hälften av de drabbade fi ck 
hjärtlungräddning innan ambulansen 
anlände. Dessa hade alltså mer än dub-
belt så hög chans att överleva jämfört 
med de som inte fi ck det. Men trots det 
var det bara en av tio som överlevde. 
Av de som inte fi ck hjärtlungräddning 
innan ambulansen kom överlevde bara 
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Det tar i snitt 11 
minuter innan 

ambulansen 
kommer fram. 
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en av 25. Studien publicerades 2015 i 
New England Journal of Medicine, en 
av världens absolut främsta medicinska 
tidskrifter.

– Vi kunde se att överlevnadsvinsten 
med HLR var oberoende av vem som 
drabbades. Det spelade ingen roll om 
det var man eller kvinna, ung eller 
gammal, hemma eller ute, vilken orsak 
det var till hjärtstoppet eller när det in-
träff ade. Konsekvent var det så att HLR 
givet före ambulansens ankomst var 
förenat med en ökad överlevnad, säger 
Jacob Hollenberg.

Därför är ett huvudspår att få till en 
ökning av andelen som får HLR innan 
ambulansen anländer. I studien ser 
de även ett klart samband mellan hur 
många som har gått HLR-utbildning i 
samhället under de 30 år de granskade 
och andelen som får HLR av frivilliga. 
Därför menar Jacob Hollenberg att det 
vore bra om alla svenskar kunde HLR, 
något som han också har jobbat för.

– Ja, och vi har faktiskt lyckats med att 
få in det som ett obligatoriskt moment 
i skolan nu. Skolverket har tagit beslut 
om att samtliga högstadieelever ska 
genomgå utbildning i HLR och första 
hjälpen, säger han.

Ytterligare ett logiskt tillfälle för 
HLR-utbildning skulle kunna 
vara vid körkortsutbildning-
en, som man redan har i till 
exempel Danmark, men det 
har man ännu inte lyckats 
uppnå i Sverige.

FO R S K AR NA HAR I STÄLLET 
funderat på hur man ska få HLR-kunni-
ga personer snabbare till ett hjärtstopp 
nu direkt. Svaret blev projektet SMSliv-
räddare. Det innebär att frivilliga, som 
genomgått utbildning i hjärtlungrädd-
ning, anmäler sig via appen SMSliv-
räddare som fi nns gratis att ladda ned 
på App Store och Google Play. Vid ett 
misstänkt hjärtstopp skickar SOS Alarm 
ut ett sms till alla anmälda personer 
som befi nner sig inom en radie på 500 
meter ifrån det misstänkta hjärtstoppet, 
något som är möjligt tack vare mobilte-
lefonernas GPS-funktion. Systemet har 
granskats i en studie som också publice-
rades i New England Journal of Medi-
cine 2015 där eff ekten av sms-livräddare 
i Stockholm undersöktes mellan april 
2012 och december 2013. Mattias Ringh, 
specialistläkare på hjärtkliniken på Sö-
dersjukhuset och forskare vid centrum 
för hjärtstoppsforskning, kan där visa 

att de personer som drabbades av hjärt-
stopp där systemet med sms-livräddare 
användes fi ck hjärtlungräddning av 
frivilliga i 62 procent av fallen medan de 
personer med hjärtstopp där sms-syste-
met inte aktiverades endast fi ck det i 48 
procent av fallen. En klar ökning med 
hjälp av sms-systemet alltså. Än så länge 
fi nns systemet dock bara i Stockholm, 
men det håller på att sprida sig.

– Västra Götalandsregionen kommer 
att starta under 2016, vet jag. Sedan är 
det väldigt många landsting som hör av 
sig till oss och är intresserade och und-
rar när vi kommer till dem. Men vi är ju 
en forskargrupp så vi driver bara detta i 
forskningssyfte, säger Mattias Ringh.

Istället är det upp till varje lands-
ting att själva fatta beslut om att införa 

systemet.
Kvalifi kationerna för att bli en 

sms-livräddare i Stockholm är 
att man någon gång har genom-
gått en HLR-utbildning.

– Vi har medvetet valt att inte 

ha en hög tröskel. Det är lätt att man gör 
detta för svårt. Vi vill inte resa murar så 
att folk inte törs ingripa, samtidigt vill vi 
ju gärna att man ska veta vad man gör. 
Därför erbjuder vi också kostnadsfria 
repetitionsutbildningar, säger Mattias 
Ringh.

Bara någon vecka innan intervjun 
uppmärksammades en sms-livräddare 
i media för sin insats att plötsligt lämna 
en middag för att assistera vid ett hjärt-
stopp i kvarteret. Genast strömmade det 
in tusentals intresserade frivilliga som 
anmälde sig som sms-livräddare.

– Just att folks vilja att ingripa och 
bidra är så stor är något som har slagit 
mig i det här projektet, säger Jacob Hol-
lenberg.

Den andra livräddande insatsen vid 
ett hjärtstopp som allmänhet kan bidra 
med – vid sidan av hjärtlungräddning – 
är att använda en hjärtstartare.

– Om man använder en hjärtstartare 
innan ambulans kommer till platsen så 
kan man öka chansen att överleva med 
fem gånger. Vi har tittat på material i 
Stockholms län och sett att i de fall man 
använder en hjärtstartare på off entlig 
plats då överlever sju av tio, säger Mat-
tias Ringh.

U N D E R 2000 -TALET HAR antalet 
publika hjärtstartare ökat kraftigt. Nu 
fi nns uppskattningsvis cirka 40 000 
hjärtstartare på företag, simhallar, 
idrottsanläggningar, shoppingcenter och 

” Om man använder 
en hjärtstartare 
innan ambulans 
kommer till platsen 
så kan man öka 
chansen att överleva 
med fem gånger”
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Fakta: Så kan du hjälpa
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Rädda Hjärtat
Lär dig hjärt-lungrädd-
ning och hitta närmaste 
hjärtstartare.
hjart-lungfonden.se/
raddahjartat 

SMSlivräddare
Anmäl dig som sms-liv-
räddare och få en signal 
i mobilen om hjärtstopp 
i din närhet.
smslivraddare.se 

Hjärtstartarregistret
Frivilligt register över 
alla hjärtstartare i 
Sverige. Visas med en 
interaktiv karta.
hjärtstartarregistret.se

Om alla svenskar 
kunde HLR skulle 

fl er kunna räddas. 
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andra ställen runt om i Sverige. Men om 
man känner sig lite osäker på att gå fram 
till en främmande människa och trycka 
personen på bröstet med händerna så 
ökar sannolikt osäkerheten dramatiskt 
om man istället förväntas ge människan 
en elstöt. Men det behöver den inte göra, 
menar Mattias Ringh.

– Nej, dagens hjärtstartare är själv-
instruerande, de talar om vad man ska 
göra och man kan inte göra fel. Hjärt-
startaren läser av patientens EKG och 
har patienten en normal hjärtrytm, som 
vid en svimning, så kommer den inte att 
ge någon stöt. Har patienten istället ett 
ventrikelfl immer så känner apparaten 
igen det och rekommenderar en elstöt. 
Det fi nns fl era fall runt om i världen där 
barn, tioåringar, har använt hjärtstartare 
med lyckat resultat, säger han.

Någon utbildning behövs alltså inte 
egentligen. Svenska rådet för hjärt-
lungräddning rekommenderar visser-
ligen att man går en kurs, men det är 
främst för att man ska vänja sig vid dem.

– Med utbildning är man mer benä-
gen att använda hjärtstartare och det går 
snabbare, säger Jacob Hollenberg.

ET T STÖ R R E PRO B LE M är faktiskt att 
hitta en hjärtstartare. Trots att det fi nns 
ganska många är det få som vet var de 
sitter vid en akutsituation. Jacob Hol-
lenberg berättar att när han doktorerade 
inträff ade det fl era fall av hjärtstopp i 
Stockholms centrum där det fanns hjärt-
startare alldeles i närheten, men ingen 
förstod att de fanns där så de användes 
aldrig. I sin roll som ordförande i en av 
Svenska rådet för hjärtlungräddnings 
arbetsgrupper tog han därför initiativ 
till det nationella Hjärtstartarregistret.
se där ägare av hjärtstartare kan anmäla 
sina maskiner som, efter en validerings-
process, sedan dyker upp på en karta. 
Kartan är smart på det viset att den bara 
visar de hjärtstartare som fi nns tillgäng-

liga vid den aktuella tidpunkten. Om 
en hjärtstartare fi nns på ett kontor som 
stänger klockan 18:00 och ett larm kom-
mer klockan 20:00 så visas den inte.

– Vi vill ju inte larma folk till ställen 
där det inte fi nns någon hjärtstartare att 
hämta, säger Jacob Hollenberg.

Hjärtstartarregistret är också kopplat 
till appen SMSlivräddare så vid larm 
om ett misstänkt hjärtstopp visas också 
närmaste hjärtstartare. Men fortfarande 
saknas dock många hjärtstartare i regist-
ret. Jacob Hollenberg uppskattar att det 
endast är cirka var tredje hjärtstartare 
som fi nns med. Registret har visserligen 
ett samarbete med leverantörerna om att 
anmäla nya hjärtstartare, men systemet 
är frivilligt, så det är helt upp till ägarna 
av hjärtstartarna.

Ytterligare en fråga som är under 
utredning av Jacob Hollenberg och hans 
forskargrupp är om det är nödvändigt 
att göra inblåsningar i munnen på den 
som drabbats av hjärtstopp vid hjärt-
lungräddning eller om det räcker med 
att bara göra kompressioner.

– Teorin bakom varför det skulle 
kunna räcka med bara kompressioner 
är att när man får sitt hjärtstopp så har 
man en bra syremättnad i blodet sam-
tidigt som en liten volym luft pressas 
in och ut i bröstkorgen vid kompres-
sionerna. Dessutom är det ju så att när 
man blåser in kan man inte komprimera 
bröstkorgen och det vet man sedan de 
sista fem-tio åren att det är väldigt skad-
ligt att ta pauser i hjärtlungräddningen. 
När hjärtat står still måste man göra 
hjärtlungräddning i princip hela tiden, 
säger Jacob Hollenberg.

Därför har han startat studien TANGO 
2 sedan drygt ett år tillbaka som innebär 
att larmoperatörerna slumpas att an-
tingen ge instruktioner om inblåsning 
eller inte till allmänhet som ringer in 
och larmar om hjärtstopp. I studien följs 
sedan patienterna upp.

I BÖ RJAN AV D EC E M B E R kom en 
amerikansk studie där inblåsning eller 
inte hade testats med ambulanspersonal 
på närmare 24 000 hjärtstopp och den 
visade att inte var någon signifi kant 
skillnad i total överlevnad eller över-
levnad med god neurologisk funktion, 
men en lite kortare överlevnad efter 
utskrivningen för de patienter som inte 
fått inblåsning.

– Studien var neutral, det var med 
andra ord inte någon signifi kant skill-
nad mellan metoderna. Man bör dock 

” Dagens hjärtstartare 
är självinstruerande, 
de talar om vad man 
ska göra och man kan 
inte göra fel”

Idag fi nns hjärt-
startare på många 

allmänna platser  
och arbetsplatser.



MADELEINE 
LILJEGREN 

Ålder: 30. Relation till 
hjärtstopp: Är sms-

livräddare.
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”Det uppfattas tydligen som hjältemo-
digt, men för mig är det självklart att 
vara sms-livräddare och att springa när 
larmet om misstänkt hjärtstopp kom. 
Med enkla medel kan man öka chansen 
för en person att komma tillbaka till livet 
vid ett hjärtstopp.

Första gången som det var skarpt 
läge för mig var i december. Jag åt mid-
dag på restaurang när mobilen började 
tjuta med ett obehagligt, öronbedö-
vande ljud. Även om jag är läkare blev 
jag stressad när jag förstod att det var 
ett riktigt larm. Jag sa till personen jag 
var med ’Det är ett hjärtstopp här i när-
heten, jag måste springa. Jag kommer 
tillbaka och jag betalar maten sedan.’ 

Det var ungefär hundra meter att 
springa. Jag kom fram före ambulan-
sen. Jag kollade personens puls och 
sedan började jag göra hjärtkompres-
sioner. Polisen och ambulansen kom 
strax efteråt. Jag blev imponerad av hur 
snabba och duktiga de var. En trevlig 
ambulanssjuksköterska frågade hur 
det kändes för mig och jag sa att jag 
mådde bra.

Direkt efteråt tänkte jag inte så mycket 
mer än att jag skulle gå tillbaka och fort-
sätta äta. Det gjorde jag också, men jag 
var ändå lite omskakad. Det var svårt att 
återvända till vanliga samtalsämnen. 

Många har frågat efteråt om det inte är 
jobbigt att vara på jour hela tiden och all-
tid vara tillgänglig, men jag ser inte detta 
som en läkargrej. Det här är en med-
mänsklig sak att göra och det kändes 
väldigt bra att hjälpa till. Om det var min 
pappa eller jag själv som fi ck hjärtstopp 
skulle jag vara jätteglad om någon var 
där och påbörjade livräddning.

Jag hoppas att sms-livräddning 
sprids till övriga delar av landet. Om jag 
inte haft appen hade jag inte märkt att 
en människa fi ck ett hjärtstopp så nära 
platsen där jag befann mig. Då hade jag 
bara suttit där och ätit min middag.” 
Berättat för: Karin Söderlund Leifl er.

” Jag ser det som 
en medmänsklig 
sak att göra”
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1. KONSTATERA 
HJÄRTSTOPP

Kontrollera om personen är med-
vetslös genom att ropa/tala högt 

– om inget svar, nyp personen i armen 
och skaka lite på axlarna. Kontrollera 
om personen andas genom att lägga 

ditt öra nära personens näsa och 
mun, lyssna och känn efter ande-

tag. Medvetslös utan andning 
= hjärtstopp.

4. ANVÄND 
HJÄRTSTARTARE

Det fi nns cirka 40 000 hjärtstar-
tare utanför sjukvården i Sverige. Be 

någon söka efter närmaste hjärtstartare 
via Hjärtstartarregistrets app eller på 

hjärtstartarregistret.se. Hjärtstartare är 
självinstruerande och kan användas av 

vem som helst. Återgå genast till att 
trycka på bröstkorgen som tidigare 

i ett par minuter efter att hjärtat 
har startats för att hjälpa det 

pumpa i början. 

3. STARTA 
HJÄRTLUNGRÄDDNING

Placera personen på rygg, lägg handen 
på pannan och böj försiktigt huvudet bakåt, 

öppna munnen. Stå på knä vid sidan av personen. 
Lägg din ena handlov mitt på bröstbenet. Placera din 
andra hand ovanpå. Pressa ned bröstbenet 5 – 6 cm 

i en frekvens av 100 – 120 tryck per minut, det vill säga 
ungefär två tryck per sekund. Försök se till att ha någon 

ytterligare på plats som kan byta med dig varannan 
minut, det kan vara ganska jobbigt. Har du inte genom-

gått utbildning i HLR eller inte vill göra inblåsningar, 
fortsätt att pressa ned bröstkorgen oavbrutet i 
samma tempo. Har du gått HLR-utbildning, gör 

två inblåsningar i personens mun efter 30 
tryck, cirka var 15:e sekund. Fortsätt 

tills ambulans kommer.

2. LARMA
Be någon annan 

ringa 112 och larma om 
hjärtstopp samtidigt 
som du startar hjärt-
lungräddning. Är du 

själv, ring först.

Patienter med hjärt-
stopp som behandlas 
med publika hjärtstar-

tare innan ambulansen 
kommer har upp till 70 

procents chans att 
överleva.
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Vid hjärtstopp minskar 
chansen att överleva med 

tio procent för varje minut som 
går innan hjärtlungräddning 

startar. Därför är varje 
sekund viktig!
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komma ihåg att denna studie utfördes i 
ambulansen, vilket i Sverige skulle mot-
svara minst tio minuter efter hjärtstopp. 
Man kommer inte kunna rekommende-
ra att bara ge kompressioner i ambulan-
sen baserat på denna studie, säger Jacob 
Hollenberg.

När hans studie är färdig kommer han 
förhoppningsvis kunna ge klara besked 
för vad som gäller för allmänheten. Men 
tills dess gäller tidigare rekommenda-
tion att den som har genomgått en HLR-
utbildning ska göra 30 kompressioner 
följt av två inblåsningar. Den som inte är 
utbildad eller inte vill göra inblåsningar 
kan göra enbart kompressioner.

Eftersom tiden är en så kritisk faktor 
vid ett hjärtstopp är det också ett pro-
blem att ambulanserna i Sverige har 
en snittutryckningstid på elva minuter. 
Även här försöker forskarna vid centrum 
för hjärtstoppsforskning tänka nytt.

– Vi har cirka 70 akutambulanser 
i hela Stockholms län. De försörjer 
två miljoner invånare med allt. Men 
brandförsvaret har runt 100 bilar med 
hjärtstartare. Kallar vi in dem har vi mer 
än fördubblat resurserna, säger Jacob 
Hollenberg.

I ET T FÖ R STA forskningsprojekt dub-
bellarmades ambulans och brandkår i 
hela Stockholms län till patienter med 
misstänkta hjärtstopp mellan 2006 och 
2009. Länet delades in i fyra olika typer 
av områden beroende på befolknings-
täthet. Resultatet visade att utrycknings-
tiderna sjönk i alla områden jämfört 
med tidigare, störst förbättring var det 
på landsbygden där utryckningstiden 
minskade från 13 till tio minuter och 
minst var skillnaden i innerstaden där 
den gick från 5,8 till fem minuter. Men 
något förvånande var det i innerstaden 
och i förorten som överlevnaden ökade, 
men däremot inte på landsbygden.

– Vi tolkar resultatet som att det är 

minuterna ett till sju-åtta som är jät-
teviktiga. Det är under den tiden som 
man kan göra stora insatser med hjärt-
lungräddning för att öka överlevnaden 
vid hjärtstopp. Tiden som vi sänkte från 
13 till tio minuter ger inte samma över-
levnadseff ekt eftersom det redan efter 
tio minuter utan hjärtlungräddning är 
väldigt små chanser att överleva, säger 
Ingela Hasselqvist-Ax, anestesisjukskö-
terska och doktorand vid centrum för 
hjärtstoppsforskning.

Hon är en av forskarna 
bakom studien och hon be-
rättar man nu håller på att 
analysera data från en stor 
interventionsstudie i nio län 
i Sverige med trippelutlarm-
ning av ambulans, brandkår 
och även polis vid hjärtstopp 
utanför sjukhus. Polisen i Stockholms 
län har till exempel cirka 140 hjärtstar-
tare i sina bilar.

– De är ju ute och åker på stan i pike-
ter och radiobilar, de är ute och snurrar 
på ett helt annat sätt i samhället än vad 
övriga räddningstjänsten gör. Så om vi 
kan få till larmkedjan så att de får larmet 
tidigare så tror vi att vi ytterligare kan 
öka överlevnaden med hjälp av polisen, 
säger hon.

ET T AN NAT SÄT T att hantera den 
snäva tidsramen är att försöka bromsa 
tiden så fort man kommer fram till 
patienten. Det kan man göra med hjälp 
av kyla och det pågår en studie där 
man använder en slags näsgrimma för 
att spruta in ett kylmedel i näsan på 
patienten direkt på plats när ambulan-
sen anländer. Tekniken har använts i en 
tidigare studie som tyvärr var för liten 
för att kunna visa några tydliga eff ekter. 
Den nya studien, som är betydligt större, 
leds från Karolinska Institutet om 
omfattar ett tiotal centra i Europa och 
kommer förhoppningsvis visa om det är 
möjligt att rädda fl er med hjälp av tidig 
kylning av patienten.

Ytterligare ett sätt att förbättra oddsen 
att överleva ligger faktiskt i händerna 
på patienterna själva. En ny amerikansk 
studie visar att varannan person som 
drabbas av plötsligt hjärtstopp upplever 
olika varningssymtom som bröstsmärta, 
andnöd, hjärtklappning, svimning, 
magont, illamående, kräkning eller 
ryggvärk upp till fyra veckor innan 
hjärtstoppet. Men av dessa är det bara 
två av tio som kontaktar sjukvården. Om 
fl er kontaktade sjukvården skulle san-

nolikt fl er kunna räddas. Men samtidigt 
är fl era av symtomen ganska vaga och 
relativt vanliga så Jacob Hollenberg vill 
inte utfärda någon allmän rekommen-
dation om att alla med minsta andnöd 
ska ringa akut.

– Det handlar om att ha en nyan-
serad bild av detta. Har man kraftiga 
bröstsmärtor eller kraftig andnöd då 
ska man absolut ringa 112, men har 
man lite lätt yrsel och extremt kortvarig 
huggsmärta i bröstet så är det ingen 

fara, säger han.

NÄR PATI E NTE R NA VÄL kom-
mer in till sjukhus fi nns det också 
ett antal frågetecken kring hur 
hjärtstopps-patienterna bäst ska 

tas om hand. En fråga handlar om 
vilka som ska få en kranskärlsröntgen 

med eventuell kärlvidgning.
Eftersom de fl esta hjärtstopp utanför 

sjukhus beror på en bakomliggande 
hjärtinfarkt som i sin tur ofta beror på 
en kranskärlssjukdom, det vill säga en 
förträngning eller ett stopp i ett eller 
fl era kärl runt hjärtat, är det en relevant 
fråga. Idag följer man samma rekom-
mendationer som gäller för hjärtin-
farkts-patienter, det vill säga att de som 
har ett speciellt mönster på sitt EKG 
röntgas. Om samma riktlinjer bör gälla 
även för hjärtstoppspatienter är dock 
oklart, menar Jacob Hollenberg.

– Det är en stor klinisk fråga som 
vi undersöker i en studie som heter 
DISCO. Det är ett nationellt projekt som 
vi driver tillsammans med forskare i 
Uppsala och Lund och på Karolinska 
universitetssjukhuset och Södersjuk-
huset. Där undersöker vi hos vilka 
hjärtstopps-patienter en kranskärls-
röntgen är livräddande. Men ännu har 
vi inga resultat, säger han.

En annan fråga är om det skulle kun-
na gå att rädda vissa patienter genom att 
direkt när de kommer in till sjukhuset 
lägga dem i en hjärt-lungmaskin, så 
kallad ECMO. Jacob Hollenberg planerar 
just nu en studie som ska undersöka 
frågan.

– Till att börja med kommer det att 
handla om unga, väl utvalda, patienter 
med en viss typ av hjärtstopp som inte 
svarar på den vanliga behandlingen, 
säger han.

Vid hjärtstopp som sker utanför 
sjukhus är den stora utmaningen att få 
in patienterna till sjukhuset tillräckligt 
snabbt. Men hjärtstopp inträff ar även 
på sjukhus. Och även om det är samma 

” Resultatet visade att 
utryckningstiderna 
sjönk i alla områden 
jämfört med tidigare, 
störst förbättring var 
det på landsbygden 
där utryckningstiden 
minskade från 13 till 
tio minuter”
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Skillnaden mellan hjärtinfarkt och 
hjärtstopp
Vid ett plötsligt hjärtstopp slutar hjärtat pumpa blod på grund av 
att den elektriska ledningen till hjärtat inte fungerar som den ska. 
Hjärnan drabbats av syrebrist och den drabbade blir medvetslös 
inom bara några sekunder.

En hjärtinfarkt är en cirkulationsrubbning som orsakas av en 
propp eller blockering av ett av hjärtats kranskärl så att hjärtat 
drabbas av syrebrist. Hjärtat slår fortfarande men den del av 
hjärtat som blir utan syre skadas. Hjärtinfarkt ger för det mesta 

plötslig smärta i bröstet men kan även ge mer diff usa symtom särskilt hos 
kvinnor. En hjärtinfarkt kan orsaka hjärtstopp.

fysiska tillstånd så är frågeställningarna 
kring behandlingen helt annorlunda. 
Där Jacob Hollenberg kämpar för att 
smörja alla länkar i kedjan från hjärt-
stoppet till sjukhusbehandling för 
att öka överlevnaden så mycket 
som möjligt är problemet 
nästan det motsatta på 
sjukhus. Där är kedjan redan 
väloljad.

– Patienter som får 
hjärtstopp på sjukhus vet vi 
mycket mer om, larmjouren är på 
plats inom tre, fyra minuter och vi har 
enormt mycket resurser som vi skulle 
kunna sätta in. I princip skulle vi kunna 
hålla liv i alla hur länge som helst, så 
frågan för oss är; Vem ska vi göra vad på, 
och varför?, säger Th erese Djärv, HLR-
ansvarig läkare vid Karolinska universi-
tetssjukhuset, specialist i internmedicin 
och akutsjukvård och forskare vid 
centrum för hjärtstoppsforskning vid 
Karolinska Institutet.

Det blir en etisk frågeställning där det 

handlar om när en insats är till gagn för 
patienten och när den inte är det. Och 
kunskapen om detta är ännu begrän-
sad. Th erese Djärv håller därför på att 

studera hur kombinationen av akuta 
och kroniska sjukdomar påverkar 

överlevnaden vid hjärtstopp på 
sjukhus. Hon är precis färdig 
med en studie av de kroniska 
sjukdomarnas påverkan och har 
fått fram en slags skala som visar 

överlevnadschansen vid olika 
sjukdomsbelastningar.

– I nästa steg ska vi koppla ihop det 
med de akuta sjukdomarna och se vad 
som faller ut. När vi har gjort det då kan 
vi koppla det till etiken, säger Th erese 
Djärv.

Men det kommer aldrig bli till ett 
schema som säger vem som ska åter-
upplivas vid ett hjärtstopp och vem som 
inte ska det.

– Det handlar ju också väldigt mycket 
om patientens egen inställning. Man 
måste utgå ifrån patientens perspektiv. 
Därför bör man som patient vara förbe-
redd på att diskutera etiska frågor med 
sin läkare om man har svåra kroniska 
sjukdomar med ett förväntat förlopp, 
säger hon.

Många läsare kanske tänker att det är 
självklart att man vill bli räddad om man 
får ett hjärtstopp, men många läkare 
menar faktiskt att ett plötsligt hjärtstopp 
sannolikt är det bästa av alla sätt att dö 
på om man har levt ett långt liv. Alterna-
tiven är ju tyvärr ofta någon cancer- el-
ler demens-sjukdom, vilket för många 
framstår som mindre lockande.

Th erese Djärv tycker dock att vi är för 
dåliga på att ta de här samtalen i Sverige. 
Det är inte något som sker rutinmäs-
sigt, som i USA till exempel, och då blir 
patienterna lätt uppskrämda när frågan 
kommer på tal. Men med den nya kun-
skapen om chanserna som blir resultatet 
av hennes forskning kan det bli lättare 
att ta en diskussion.

E N H E LT AN NAN del av hennes forsk-
ning handlar om att undersöka läke-
medel vid hjärtstopp. Det fi nns inte så 
många som används, men det vanligaste 
medlet som används både av ambulans-
personal och på sjukhus är adrenalin, 
men dess eff ekt vid hjärtstopp är inte 
särskilt väl undersökt.

– Det handlar mer om klinisk praxis 
och erfarenhet, man tror på en me-
kanism och så kör man på den, säger 
Th erese Djärv.

Hon planerar därför att, tillsammans 
med forskare i Västra Götaland, genom-
föra en studie för att undersöka eff ekten 
av adrenalin vid hjärtstopp på sjukhus.

Hon tänker också undersöka om ett 
läkemedel som idag främst används vid 
hjärtsvikt, levosimendan, kan förbättra 
utfallet för patienter med hjärtstopp. 
Det fi nns djurstudier som pekar på att 
det skulle kunna öka andelen som får 
tillbaks en spontan cirkulation efter 
hjärtstopp, och hon kommer att starta en 
djurstudie i år som ska följas upp med en 
studie på människa om det faller väl ut.

– Så det ligger en bit framåt i tiden, 
säger hon.

Sammantaget har centrum för 
hjärtstoppsforskning vid Karolinska 
Institutet alltså ett mycket stort an-
tal forskningsprojekt på gång för att 
förbättra situationen för alla de svenskar 
som drabbas av plötsligt hjärtstopp, 
med syfte att fl era ska överleva och bli 
bättre omhändertagna. Jacob Hollen-
berg är positiv i sin syn på framtiden, 
han tror att Sverige kan komma upp i 
överlevnadssiff ror motsvarande de bästa 
regionerna i världen.

– Om våra viktigaste projekt infriar 
sina hypoteser och resultaten imple-

Hjärtinfarkt kan orsaka 
plötslig bröstsmärta medan 
hjärtstopp orsakar omedel-

bar medvetslöshet. 
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DANIEL 
TRÄDGÅRDH 

Ålder: 37. Relation till 
hjärtstopp: Har överlevt ett 

plötsligt hjärtstopp.
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”Det svartnade 
för ögonen och 

snurrade till”

”En måndag för tre år sedan var jag på väg 
till lunchmatsalen tillsammans med två 
kollegor. När jag gick i trapporna började 
det svartna för ögonen och snurra till. Jag 
tog tag i räcket, sedan trillade jag ihop i 
trappan.

Jag har fått berättat för mig att en kol-
lega försökte väcka mig och den andra 
sprang till en vakt, kanske tio meter från 
platsen där jag föll ihop. Vakterna på-
började hjärt-lungräddning. När det inte 
fungerade använde de en hjärtstartare. 
Då hoppade hjärtat igång direkt.

När jag slog upp ögonen låg jag på en 
bår med ambulanspersonal runt mig. Jag 
var omtöcknad och fattade först inte vad 
som hade hänt. Man tycker att det inte 
ska hända någon som är så ung och jag 
hade inte känt något innan. På sjukhu-
set gjorde de en rad undersökningar. 
Efter några dagar kom de fram till att en 
infl ammation på hjärtat var orsaken till att 

hjärtat rusade så snabbt att det inte 
kunde pumpa runt något blod. 

Jag hade enorm tur att hjärt-
stoppet skedde där det fanns 
utbildad personal och rätt utrust-
ning nära. Om jag hade suttit 
kvar på kontoret när det hände 

hade jag inte funnits här i dag. Det 
behövs fl er hjärtstartare i samhället. 

Efter att det här hände mig har många 
av mina kompisar ordnat så att deras 
arbetsplatser köpt in hjärtstartare.

Det första året efter hjärtstoppet 
tänkte jag på det dagligen. Det tog något 
år, men nu tänker jag inte på det lika ofta. 
Samma vecka som det hände fi ck jag en 
inopererad hjärtstartare, som är så liten 
att den inte syns. Det är en enorm trygg-
het att ha den. Om det skulle hända igen 
är jag mer skyddad än andra, eftersom 
hjärtstartaren kan ge elchocker för att 
sätta igång hjärtat. Den fi nns tack vare 
forskningen och jag är extremt tacksam 
över att jag fått en sådan. Den har bidragit 
till att jag kunnat gå vidare och vågar leva 
som förut.” 
Berättat för: Karin Söderlund Leifl er.



” Jag hörde inga 
hjärtljud och 
kände ingen puls”

”Min fru Erika hade ordnat en semester i 
Kroatien för hela familjen som sin present till 
mig. Jag fyllde 50 år senare i veckan. Vi hade 
båda haft det pressat på jobbet och det här 
var första semesterdagen. Vi kom fram på 
natten och somnade nästan direkt.

Jag vaknade på morgonen av att det 
lät konstigt. När jag öppnade ögonen låg 
Erika på rygg med huvudet böjt bakåt och 
uppspärrade ögon. Det väste ur hennes mun. 
Min första tanke var att hon hade satt något i 
halsen, så jag försökte ta tag om henne baki-
från för att pressa upp det som jag trodde 
hade fastnat. Hon var livlös och tung. Jag 
hörde inga hjärtljud och kände ingen puls. 

Jag skrek till våra båda tonårsbarn i rum-
met bredvid att de skulle hämta hjälp. Sam-
tidigt försökte jag få ner Erika på stengolvet 
och började göra hjärt- och lungräddning. 
Efter en stund insåg jag att inget hände, fi ck 
panik och sprang ut för att leta efter hjälp. 
Två trädgårdsarbetare kom och vi turades 
om att ge hjärt-och lungräddning. Det tog en 
evighet. Erika blev kallare och kallare. När 
ambulansen väl kom, efter ungefär 45 minu-
ter, fanns det inget de kunde göra.

Erika var 43 år. Obduktionen visade att 
hon dött av plötsligt hjärtstopp i sömnen, 
men läkarna kom inte fram till vad det be-
rodde på.

Händelsen har gjort mig starkare på ett 
sätt, och samtidigt mer sårbar. Jag har blivit 
mer rädd för att något ska hända. Barnen 
och jag har kommit ännu närmare varandra 
och det har fått mig att stanna upp mer i 
vardagen.

Det är a och o att det forskas kring hjärt-
sjukdomar för att människor ska slippa upp-
leva det här. En annan viktig sak är hjärtstar-
tare, utbildning i hjärt- och lungräddning och 
att göra folk medvetna om hur de ska agera 
om det händer. De senaste åren tycker jag 
mig ha sett att det informeras mycket mer 
om det här och att det fi nns fl er hjärtstartare. 
Det är helt rätt väg att gå.”
Berättat för: Karin Söderlund Leifl er.

Läs hela Lars berättelse på: 
www.larsbjorkman.se
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LARS 
BJÖRKMAN 

Ålder: 56 år Relation 
till plötsligt hjärtstopp: 

Förlorade sin fru Erika i 
plötsligt hjärtstopp år 

2009.
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