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Vi blir allt fler som lever med hjärt-kärlsjuk-
dom. 1,8 miljoner är sjuka. Många har en 
närstående som  hjälper dem att kämpa mot 
sjukdomen. Andra är ensamma. Åter andra 

får leva med saknaden av någon som har ryckts bort 
ur deras liv, på grund av en plötslig stroke eller svår 
hjärtsvikt.

Varje dag ägnar jag och mina medarbetare åt att 
hjälpa forskningen framåt i kampen mot vår tids 
största folksjukdomar. Det handlar om framgångsrik 
forskning, som förvandlas till god och rättvis vård 
för människor som behöver den – just där de befinner 
sig. Vare sig de lever med alltför höga blodsocker-
värden eller har insjuknat och bor långt från vården. 
Vi har goda  exempel på att forskningen lyckas. Men vi 
vet också att det finns stora utmaningar kvar.

Förutom en beskrivning av hjärthälsoläget i Sverige 
kan du i årets Hjärtrapport ta del av forskningsresul-
tat som bland annat visar att man nu kan hitta fler små 
hjärt infarkter – farliga skador, som man tidigare har 
missat och som behöver åtgärdas innan de blir livs-
hotande. Med en ny metod kan man upptäcka och ta 
hand om patienter med andra hjärtmuskelskador och 
som befinner sig i riskzonen för en hjärtinfarkt. 

En viktig utmaning för forskningen är att så många 
människor i dag lever med förhöjt blodtryck, många 
utan att ens veta om det. Mer om det kommer vi att 
lära oss av forskningen och inte minst av den stora 
befolkningsstudien SCAPIS. Svensk forskning, som 
lägger grunden till morgondagens hjärthälsa.

Kristina Sparreljung 
Generalsekreterare, Hjärt-Lungfonden    

Hjärt-Lungfonden samlar in pengar till 
vinnande hjärt-lungforskning och 
 arbetar för ökad kunskap om forskning-
ens betydelse, för att ge fler ett längre 
och friskare liv. Hjärt-Lungfonden bilda-
des 1904 i kampen mot tuberkulos (tbc) 
och idag är vår vision en värld fri från 
hjärt-lungsjukdom. Verksamheten är 
helt beroende av gåvor från privat-
personer och företag. Stöd forskningen 
på pg 90 91 92-7 eller swisha valfri gåva 
till 90 91 927. 
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Många drabbade men få får hjälp 
Beräkningar visar att 1,8 miljoner personer i Sverige lider av högt blodtryck, men 
att hälften av dem inte ens känner till att de är drabbade. Symptomen är vanligt-
vis vaga och stör inte patienten förrän det höga blodtrycket uppdagas. Statistiken 
visar också att ungefär hälften av dem som har diagnos får behandling, men 
att endast hälften av dessa har en tillräckligt effektiv behandling. Totalt sett har 
 således troligen så lite som en åttondel en adekvat behandling.

  Läs mer om högt blodtryck i intervjun med professor Johan 
 Sundström på sidorna 18–19.

InnehåLL
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450 000 
av dem får behandling

225 000 
får tillräckligt effektiv 
behandling
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(U
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Som vilken fyra
åring som helst
Lilla Hedda föddes med flera allvarliga 
hjärtfel. Avancerad kirurgi räddade 
hennes liv. Tack vare forskningen har 
andelen hjärtbarn som räddas till livet 
ökat från 60 till 95 procent de senaste 
50 åren. Ett av HjärtLungfondens 
mål och forskningens utmaningar är 
att upptäcka ännu bättre metoder för 
 operation av svåra medfödda hjärtfel.

  Läs mer om medfödda hjärtfel på 
sidan 29.

Tandlossning farligt för hjärtat
Personer med parodontit har 30 procents högre risk att drabbas av hjärt-kärlsjukdom än personer 
utan tandlossningssjukdom. Det indikerar bland annat den svenska studien Parokrank.

 – Vi tror att inflammation och bakterier i tandköttet driver på åderförkalkningsprocessen.  
Det i sin tur kan öka risken för att åderförkalkningsplack brister i hjärtats kärl vilket kan leda till 
hjärtinfarkt, säger forskaren Anna Norhammar.

  Läs mer om tandlossning och hjärtan på sidan 9.

Förmaksflimmer ökar kraftigt risken för stroke. 
För att förhindra en andra stroke bör patienter 
med flimmer få blodförtunnande läkemedel 
utskrivet i samband med att de lämnar sjukhuset. 
Forskare visar att det finns skillnader i behand-
lingen av flimmer patienter – och det är  
till universitetsut bildade patienters fördel. 

  Läs mer om studien på sidan 35.

Skillnader i  
behandling av  
flimmerpatienter

Anna Norhammar är 
 ansvarig kardiolog för 
 studien Parokrank. Hon 
arbetar som över läkare 
och docent i kardiologi vid 
 Karolinska institutet.

Thomas Norbergs svåra förmaks flimmer krävde 
en omfattande operation. Efteråt startade han 
en insamling till förmån för hjärt-lungforskning-
en.  FOTO: PRIVAT
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Hösten 2016 vill Ulrika Ivarsson 
fira sin 50-årsdag i Barcelona 
tillsammans med dottern Felicia 
Tranberg, i dag 23 år. 
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”Jag är inte klar”
Ulrika Ivarsson var 44 år när hon insjuknade 
i en allvarlig hjärtmuskelsjukdom. Hennes 
dotter Felicia Tranberg var mitt i tonåren, 
bara 17 år. Ulrika har diagnosen dilaterad 
kardiomyopati och hjärtsvikt, vilket innebär 
att hjärtat blir förstorat och pumpförmågan 
nedsatt. Risken att hennes hjärta stannar 
är stor, därför är en ICD – en liten hjärtstar-
tare – inopererad under nyckelbenet. Den 
korrigerar hjärtrytmen och ger en elchock 
om det skulle krävas. Ulrika Ivarsson är en 
av cirka  250 000 personer i Sverige som har 
hjärtsvikt. Hon är en av miljontals hjärt-kärl-
sjuka som ställer sitt hopp till forskningen 
om ett friskare liv. 

  Läs mer om hjärtsvikt på sidan 20, 
ett forskningsområde med stora utmaningar.

Hjärtsvikt är slutstadiet av alla sjukdomar 
som påverkar hjärtat. Här finns ett stort behov 
av nya behandlingsmetoder. 2016 tilldelades 
docent Gustav Smith, Skånes universitetssjuk-
hus, Prins Daniels forskningsanslag för yngre 
lovande forskare. Anslaget är på 6 miljoner 
kronor och är ett av Hjärt-Lungfondens största 
forskningsanslag (läs mer på sidorna 11–12). 

 
5  
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hjärthälsoläge t

1,8 miljoner lever med 
hjärt-kärlsjukdom
hjärt-kärlsjukdom är det samlade namnet för sjukdomar i 
 cirkulationsorganen, det vill säga hjärta och blodkärl. Sjuk
domarna omfattar exempelvis hjärtinfarkt, kärlkramp, hjärtsvikt, 
hjärtrytmrubbningar, hjärtklaffssjukdomar, stroke, diabetes 
och benartärsjukdom.

I Sverige lever cirka 1,8 miljoner människor, eller cirka 19  procent 
av befolkningen, med någon form av hjärtkärlsjukdom. 1

Främsta dödsorsaken 
Enligt Socialstyrelsens dödsorsaksregister avled 31 999 personer i
hjärtkärlsjukdom 2015, vilket motsvarar 35,2 procent av samtliga
avlidna. (figur 1) Antalet avlidna med hjärtinfarkt som underlig
gande eller bidragande dödsorsak var 6 639 år 2015. (figur 2) 2 846 
av de avlidna var kvinnor och 3 793 var män. Det betyder att tren
den mot att allt färre avlider i hjärtinfarkt fortsätter. Andelen som 
dör efter akut hjärt infarkt har minskat med 37 procent de senaste 
20 åren. År 1994 avled drygt 40 procent av männen och 44 procent 
av kvinnorna inom 28 dagar efter infarkt. Motsvarande siffror för 
2014 var 25 procent för männen och 29 procent för kvinnorna. 
De högre  siffrorna för kvinnor beror på att kvinnorna i större ut
sträckning är äldre när de får infarkt. 2

Det totala antalet stroke ökar och sjukdomen är nu den näst 
vanligaste dödsorsaken globalt och den vanligaste orsaken till 
funktionshinder hos vuxna. Orsaken till ökningen är framför allt att 
medellivslängden ökar och att ålder är en mycket stark riskfaktor. 
Beräkningar från WHO visar att om trenden fortsätter kommer vi 
se en dramatisk ökning av strokedrabbade den kommande 20års
perioden. I Sverige minskar antalet stroke, utom hos yngre där 
förekomsten ökar. I åldersgruppen 35−44 år har insjuknandena i 
en första stroke ökat med 16 procent för kvinnor och 18 procent för 
män sedan 1990talet. 3 Totalt insjuknar cirka 30 000 varje år.

Färre antal hjärtinfarkter
Antalet hjärtinfarkter fortsätter att minska i Sverige. Det beror 
till stor del på att färre röker och att blodfettsnivåerna i dag 
är betydligt lägre hos befolkningen än de var för 30 år sedan. 
 Utvecklingen av ballongvidgning, PCI, vid behandling av hjärt
infarkt och förbättrade förebyggande insatser efter infarkt, så 
 kallad sekundärprevention, spelar också en viktig roll för att 
minska risken att drabbas av en andra infarkt. 4

Även skillnaderna i insjuknande och död i hjärtinfarkt mellan 
Sveriges län minskar, men fördelningen är fortfarande ojämn. 

I Stockholms län insjuknar 309 av 100 000 i hjärtinfarkt och 80 av 
100 000 avlider. Motsvarande siffror för Dalarna är 507 insjuknade 
och 104 avlidna per 100 000. 5 (figur 3)

Hälften av alla över 65 år har högt blodtryck
Diabetes, högt blodtryck, övervikt och fetma samt rökning 
är  riskfaktorer för hjärtkärlsjukdom. Medan förekomsten av 
 diabetes har varit i princip konstant i Sverige under den senaste 
tioårs perioden, har andelen invånare med högt blodtryck ökat. 
Andelen som röker dagligen har dock minskat. (figur 4 och 5)6

I dag har en av fem personer högt blodtryck, men när det  gäller 
åldersgruppen 65−84 år handlar det om nästan hälften. Siffran har 
stigit kraftigt från 2004 till 2015, från 39 till 48 procent.  Ökningen 
var inledningsvis mest markant bland kvinnorna, men 2015 var 
andelen med högt blodtryck lika stor för båda könen. 

Även i åldersgruppen 45−64 år har andelen med högt blodtryck 
ökat, från 21 till 24 procent. För män har siffran stigit från 22 till 
26 procent och för kvinnor från 19 till 22 procent. (figur 6 )7

En svensk studie som kom 2015 visar att även personer med en
dast lätt förhöjt blodtryck och utan  tidigare hjärtkärlsjukdom kan 
ha nytta av blodtryckssänkande behandling. 8

Forskarna studerade människor med ett lätt förhöjt blodtryck 
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 brukar inte behandlas om det inte finns andra riskfakto
rer med i bilden, som genomgången hjärtinfarkt.

Studien, som sammanställt data från 13 olika studier, visar 
att blodtrycksbehandling av personer med endast lätt  förhöjt 

Figur 1. Dödsorsaker 2015 
Hjärt-kärlsjukdomarna fortsätter att vara den vanligaste dödsorsaken 
i Sverige och svarar för mer än en tredjedel av alla dödsfall. 
Källa: www.socialstyrelsen.se/statistik/statistikdatabas/dodsorsaker 
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 blodtryck ledde till 28 procents minskad risk för stroke, 25  procents 
minskad risk för död i hjärtkärlsjukdom och 22  procents minskad 
risk för död.

Lika stor andel kvinnor som män är feta – 14 procent – medan 
en större andel av männen är överviktiga. Av kvinnorna är 
29  procent överviktiga, motsvarande siffra bland männen är 
42 procent. En av fyra personer uppger sig ha besvär av sin över
vikt eller fetma. 9 Med övervikt avses ett BMI över 25 och med 
 fetma ett BMI över 30. BMI räknas fram enligt formeln kropps
vikten i kilo dividerat med kroppslängden i meter i kvadrat.

Fetare men friskare
Svenskarna blir generellt allt fetare, trots det har andelen som får 
diabetes inte ökat på det sätt man skulle ha kunnat förvänta sig. 
Denna paradox är tydlig i rapporten MONICA 30 år, som beskriver 
hälsoutvecklingen vad gäller hjärtkärlsjukdom i Västerbotten och 
Norrbotten från 1985 och fram till 2014. 10 

Enligt rapporten är var femte kvinna och var fjärde man i åldern 
25−64 år fet, det vill säga har ett BMI över 30. Det är en fördubb
ling från 1986 till 2014. Hos kvinnor tycks dock viktökningen ha 
bromsats upp och till och med avtagit i vissa grupper. 11

Överraskande är dock att andelen som har diabetes inte alls ökat 
i samma takt som andelen med fetma. Detta trots att fetma anses 
vara en riskfaktor för diabetes. Ett fokus för MONICArapporten 
är därför studierna av den hormonproduktion som sker i fettväven 
och hur den är kopplad till diabetes och hjärtkärlsjukdom. 12

Samtidigt har det enligt MONICArapporten skett en positiv 
utveckling vad gäller klassiska riskfaktorer för hjärtkärlsjukdom 

 Antal avlidna per 100 000  Antal hjärtinfarkter per 100 000

Figur 3. Infarkter per 100 000
Antal hjärtinfarkter per 100 000 invånare (grått) respektive antal 
avlidna i hjärtinfarkt per 100 000 invånare (blått) 2014. Skogslänen 
uppvisar i allmänhet högre siffror än storstadslänen.
Avser personer 20 år och äldre. Ålderstandardiserade värden.
Källa: Socialstyrelsen: Hjärtinfarkter 1994-2014, tabell 25 och 29
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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 2015 respektive Socialstyrelsen
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som kolesterol och rökning. Kolesterolnivåerna har minskat 
med 15 procent under de 30 åren. Rökningen har minskat från 
26 procent till 8 procent, vilket betecknas som en internationellt 
sensationellt låg nivå. De positiva förändringarna kan förklara 
det faktum att allt färre drabbas av hjärtinfarkt. Men sett till kön 
noteras i MONICArapporten att förstagångsinsjuknandet i hjärt
infarkt bland kvinnor varit så gott som oförändrat under studiens 
30 år. En förklaring kan vara att kvinnor inte slutat röka i samma 
utsträckning som män. Det är också möjligt att den psykosociala 
belastningen – stressen – drabbar kvinnor hårdare. 13 

Brister i behandlingen av benartärsjukdom
Benartärsjukdom kallas även fönstertittarsjuka och drabbar nästan 
20 procent av alla svenskar över 60 år och man räknar med att cirka 
450 000 personer i Sverige har sjukdomen. Vid benartärsjukdom 
har det uppstått förträngningar i de artärer som leder syrerikt blod 
till benen, vilket leder till svåra smärtor när personen i fråga går. 
I sin svåraste form finns smärtorna där även när personen vilar och 
då finns risk för kallbrand och amputation. Patienter med benartär
sjukdom har en ökad risk för att drabbas av hjärtinfarkt och stroke.

Majoriteten av de som lider av benartärsjukdom behandlas inom 
ramen för primärvården medan en mindre del opereras. Behand
lingen består i första hand av gångträning och hjälp att sluta röka. 
Eftersom många av de som lider av benartärsjukdom även har 
klassiska riskfaktorer för hjärtkärlsjukdom som högt blodtryck, 
blodfettsrubbningar och diabetes, bör de även behandlas för detta 
samt få blodproppshämmande läkemedel. 

De som opereras för benartärsjukdom bör enligt internationella 
riktlinjer behandlas med olika läkemedel i sekundärpreventivt syf

Figur 4. riskfaktorer 
Diabetes, högt blodtryck, övervikt/fetma samt tobaksrökning är 
alla riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom. Nästan  hälften av Sveriges 
invånare är överviktiga eller feta och en av fem har högt blodtryck. 
Avser perioden 2012–2015. Ej åldersstandardiserade värden.   
Källa: Folkhälsomyndigheten: Nationella folkhälsoenkäten 2015           

Figur 5. Utvecklingen av riskfaktorer 
Högt blodtryck och övervikt/fetma har ökat något i den totala 
 befolkningen under den senaste tioårsperioden medan rökningen 
har gått ner och förekomsten av diabetes är konstant. Avser 
 perioden 2012-2015. Ej åldersstandardiserade värden.
Källa: Folkhälsomyndigheten: Nationella folkhälsoenkäten 2015
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te, men nya forskningsresultat som baseras på kvalitetsregistret 
Swedvasc visar att det finns stora brister i behandlingen av opere
rade personer. 14 Var tredje patient med den allvarligaste formen av 
benartärsjukdom drabbas av hjärtinfarkt, stroke eller död till följd 
av hjärtkärlsjukdom inom tre år efter det kärlkirurgiska ingrep
pet. Även patienter med mildare form av sjukdomen hade förhöjd 
risk att drabbas och forskarna bakom studien fruktar att förskriv
ningen av skyddande läkemedel till drabbade som inte opererats 
kan vara ännu sämre. De föreslår därför att det inrättas ett natio
nellt vårdprogram för benartärsjukdom och utbildningsinsatser 
riktade mot både patienter, anhöriga och vårdprofession.

Nytt läkemedel mot blodfetter
Höga blodfetter är en annan riskfaktor för hjärtkärlsjukdom. Un
der 2015 godkändes två olika sorters så kallade PCSK9hämmare 
av Europeiska läkemedelsmyndigheten. Det handlar om en grupp 
läkemedel som radikalt sänker det skadliga LDLkolesterolet vid 
kombinationsbehandling med statiner och som därmed öppnar 
för en ännu effektivare behandling av höga blodfetter än med 
 enbart statiner.

I dag förskrivs blodfettssänkande läkemedel, framför allt 
 statiner, till cirka 860 000 personer i Sverige, vilket motsvarar 
9 procent av befolkningen. En del av dessa får statiner som en del 
i den sekundärpreventiva vården efter en hjärtinfarkt eller stroke.

Med de nya PCSK9hämmarna som tillägg kommer man att 
kunna sänka LDLkolesterolet ytterligare, vilket har betydelse 
för patienter som inte svarar tillräckligt på eller tolererar dagens 
 behandlingar. Det gäller framför allt personer med svårkontrol
lerad ärftlig blodfettsrubbning, familjär hyperkolesterolemi. En 

annan grupp är allvarligt sjuka patienter som inte kan behandlas 
med statiner på grund av svåra biverkningar.

PCSK9hämmarna är ett biologiskt läkemedel som binder en 
substans som påverkar leverns förmåga att ta emot kolesterol. 
 Genom att minska substansens aktivitet ökar läkemedlen mäng
den kolesterol som tas emot av levern och därmed sänks halten 
kolesterol i blodet. 15

Nya forskningsrön
Tandlossning ökar risken att dö i hjärtinfarkt
En ny svensk studie som stöds av HjärtLungfonden visar att det 
sannolikt finns ett orsakssamband mellan tandlossningssjuk
dom, parodontit, och hjärtkärlsjukdom. Enligt den så kallade 
Parokrankstudien var risken att få en första hjärtinfarkt högre för 
personer med medelsvår till svår parodontit jämfört med de utan 
tandlossning. Sambandet kvarstod sedan man justerat för ett antal 
gemensamma riskfaktorer. Risken var också högre för de yngre 
(under 65 år) än för de äldre. 16

Övergången mellan tand och tandkött är en väldigt ömtålig del 
av kroppen med uppgift att förhindra att infektioner på tandytan 
sprids med blodet in i kroppens organ. En tandköttsficka på 6–7 
millimeter hyser upp till 800 miljoner bakterier som kan gå över 
i blodet. Kroppen svarar på infektionen med en inflammation i 
tandköttet som även den kan ha en påverkan på kroppen i övrigt. 

I Parokrankstudien samarbetar specialister från många olika 
områden inom hjärta, tand, inflammation och epidemiologi. Stu
dien omfattar 805 patienter upp till 75 år som fått sin första hjärt
infarkt plus en lika stor hjärtkärlfrisk kontrollgrupp som match
ats med studiegruppen vad gäller ålder, kön och bostadsområde. 
Efter justering för gemensamma riskfaktorer visar resultaten att 
personer med parodontit har 30 procents högre risk att drabbas av 
hjärtkärlsjukdom än personer utan tandlossningssjukdom.

Flera tidigare studier har påvisat ett samband mellan parodontit 
och hjärtkärlsjukdom men eftersom riskfaktorerna till stor del är 
gemensamma har det varit svårt att fastställa om tandlossnings
sjukdom kan orsaka sjukdom i hjärta och kärl. Bland de gemen
samma riskfaktorerna finns genetiska faktorer, rökning, fetma, 
diabetes, etnicitet, kost, stress, depression samt socioekonomiska 
faktorer.

En annan studie som gjorts på området visar att hjärtkärlsjuka 
har sämre prognos om de samtidigt har tandlossning. Studien, 
som gjorts i Uppsala, har fått stöd av HjärtLungfonden. 17

Studien bygger på data från närmare 16 000 patienter från 39 
länder. Alla patienter i studien hade antingen haft tidigare hjärtin
farkt, genomgått tidigare ballongvidgning eller bypassoperation, 
eller hade kända förträngningar på hjärtats kranskärl.

Vid studiestarten fick patienterna rapportera hur många tänder 
de hade kvar och det visade sig att ju färre tänder de hade, desto 
mer uppvisade de riskfaktorer för hjärtkärlsjukdom som diabe
tes, rökning, övervikt, blodfettsrubbningar och tecken på ökad 
inflammation i kroppen. Patienterna följdes upp under fyra år och 
vid studiens slut kunde man se att omfattande tandlossning inne
bar en klart försämrad prognos. De som inte hade några tänder 
alls hade fördubblad risk för att avlida i hjärtinfarkt jämfört med 
de som hade normalt antal tänder, men även de som bara saknade 
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Figur 6. Utvecklingen av högt blodtryck i olika åldersgrupper 
Förekomsten av högt blodtryck är nästan 50 procent i åldersgrup-
pen över 65 år, en markant ökning på tio år.
Källa: Folkhälsomyndigheten: Nationella Folkhälsoenkäten 2015
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Neutrala cigarettpaket och exponeringsförbud!
Rökning är en av de största riskfaktorerna för hjärt-kärlsjukdomar. Ett 
 paket cigaretter om dagen innebär fem gånger högre risk att få hjärtin-
farkt före 50 års ålder jämfört med om man inte röker. Hjärt-Lungfonden 
anser att cigarettpaketen bör vara neutrala och att marknadsföringen av 
cigaretter vid kassorna ska förhindras genom ett exponeringsförbud.
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Alltför få hjärtsjuka får statinbehandling
Bara var tredje patient som har en konstaterad hjärtkärlsjukdom, 
men som ännu inte drabbats av hjärtinfarkt, behandlas med koles
terolsänkande läkemedel enligt gällande rekommendationer. Det 
visar en avhandling som lagts fram vid Umeå universitet. 21

De studier som ingår i avhandlingsarbetet genomfördes i Jämt
land och Härjedalen under 2010−2014 och studien om tillämpning 
av kolesterolsänkande medicinering omfattade drygt 900 perso
ner. I studien kartläggs hur faktorer såsom ålder och kön påverkar 
tillgången till förebyggande behandling med kolesterolsänkande 
statiner för patienter som ännu inte haft en hjärtinfarkt. Andelen 
patienter som behandlas med statiner avtog redan från 45 års ål
der och bland kvinnor över 70 år var sannolikheten för behandling 
halverad, jämfört med män i samma ålder.

Mammans hälsa påverkar barnets storlek
En ny internationell studie som forskare vid Sahlgrenska akade
min bidragit till visar att kvinnor som är överviktiga och feta samt 
har förhöjda blodsockernivåer under graviditeten föder större 
barn än normalt, medan högt blodtryck hos kvinnan i stället leder 
till mindre barn. Blodfettsnivåerna verkar dock inte påverka födel
sevikten. Både väldigt hög och väldigt låg födelsevikt kan innebära 
hälsorisker för det nyfödda barnet och kopplas också till sjuk
domar som typ 2diabetes senare i livet. 22

Fetma och övervikt brukar vanligtvis förknippas med att ha ett 
högre blodtryck, men det faktum att forskarna såg ett samband 
mellan högt blodtryck och mindre barn tyder på att det finns kom
plicerade faktorer som påverkar tillväxten i livmodern.

Studien är baserad på data från mer än 30 000 friska kvinnor 
och deras barn i 18 olika studier. 

Forskning pågår
HjärtLungfonden stödjer forskning om hur olika faktorer redan i 
tidig ålder kan påverka risken för att utveckla hjärtkärlsjukdom.

En studie vid Karolinska institutet rör fetma hos barn och ton
åringar. 23 Barnfetma är ett stort medicinskt problem och det är 
viktigt att kartlägga vilka barn med fetma som löper störst risk att 
utveckla hjärtkärlsjukdom. Forskarna följer också upp ungdo
mar som opererats med fetmakirurgi med fokus på riskfaktorer 
för hjärtkärlsjukdom samt studerar deras hjärtkärlfunktion och 
kondition. 

HjärtLungfonden stödjer också forskningsbaserat hälsoarbete 
som den webbaserade sundkurs.nu. 24 Kursen ger snabbt och 
enkelt evidensbaserad kunskap om hur man minskar risken för 
hjärtkärlsjukdom. Evidensbaserad kunskap betyder att kunska
pen bygger på vetenskapliga studier och kursen i sin tur bygger på 
en sammanställning av vetenskapliga slutsatser från mer än tusen 
omfattande studier och innehållet uppdateras regelbundet. 

ett fåtal tänder hade förhöjd risk. Även risken för att drabbas av 
stroke var klart förhöjd.

En annan studie, som också den haft stöd av HjärtLungfonden 
och som gjorts i Örebro, stärker tidigare studier som visat att 
sambandet mellan tandlossning och hjärtkärlsjukdom kan vara 
en bakterie, Porphyromonas gingivalis, som förutom tandlossning 
också kan orsaka inflammation i exempelvis hjärtats kranskärl, 
något som i sin tur kan leda till hjärtinfarkt. 18

Bakterien har lätt att sprida sig i kroppen och kan komma 
ut i blodet exempelvis vid tandborstning. I den nya studien ser 
forskarna att bakterien också kan infektera glatta muskelceller i 
blodkärlens väggar och genom inverkan av speciella enzymer på
verka tusentals gener som bland annat förstärker inflammationen 
i blodkärlen. Det kan skynda på åderförfettning och öka risken att 
drabbas av hjärtkärlsjukdom.

Hög inkomst ökar chansen att överleva hjärtkirurgi
Ju högre inkomst en person har desto större är chanserna att 
överleva hjärtkirurgi, på både kort och lång sikt. Det framgår av en 
registerstudie gjord av forskare vid Karolinska institutet.19

Tidigare studier har visat att låg socioekonomisk status ökar 
 risken att drabbas av hjärtkärlsjukdom. Däremot är det inte 
 tidigare undersökts vilken roll socioekonomiska faktorer spelar 
för överlevnaden efter ett kirurgiskt ingrepp i hjärtat.

Studien omfattar drygt 100 000 patienter som genomgick en 
hjärtoperation någon gång mellan 1999 och 2012. De delades in 
i fem lika stora grupper utifrån nivån på familjens inkomst. Efter 
drygt sju år hade totalt 29 procent av de hjärtopererade patien
terna avlidit – bland dem med lägst inkomster hade 43 procent 
dött jämfört med 14 procent hos dem med högst inkomster. När 
forskarna hade tagit hänsyn till flera andra kända riskfaktorer som 
ålder, kön, diabetes och annan hjärtsjukdom, var risken för död 
efter hjärtkirurgi cirka 30 procent lägre i den grupp som hade den 
högsta inkomsten jämfört med den grupp som hade den lägsta 
disponibla familjeinkomsten.

Forskarna har dock inte tagit hänsyn till faktorer som rökning, 
kost, fysisk aktivitet eller följsamhet till läkemedel, som också på
verkar överlevnaden efter hjärtkirurgi. 

Kraftigt sänkta kolesterolnivåer i norr
De genomsnittliga kolesterolnivåerna i befolkningen i Norr
botten och Västerbotten har på 20 år minskat från 6,2 mmol/l till 
5,5 mmol/l. Det visar de senaste resultaten från den så kallade 
MONICAstudien där 9 000 slumpvis utvalda män och kvinnor i 
landets två nordligaste län undersökts med fokus på riskfaktorer 
för hjärtinfarkt och stroke. 20 Under perioden 1994−2014 har de 
undersökts fem gånger.

Förändringen var likartad oavsett kön och ålder, men störst 
bland dem som hade andra riskfaktorer för hjärtinfarkt och stroke 
som diabetes, högt blodtryck eller tidigare hjärtinfarkt/stroke 
samt bland lågutbildade kvinnor. Ungefär en tredjedel av föränd
ringen i kolesterolnivåerna anses bero på att förskrivningen av 
blodfettssänkande medicin har ökat och resten på förändrade livs
stilsvanor. 
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Stor utmaning med 
växande åldrande  
befolkning
svensk medicinsk forskning, inte minst inom området hjärta och 
kärl, har historiskt haft en stark internationell ställning. Inom fle
ra områden är svensk forskning fortfarande mycket framstående 
och tack vare de svenska kvalitetsregistren och Socialstyrelsens 
register tillhör Sverige de världsledande nationerna när det gäller 
forskning som kopplar samman kliniska åtgärder med prognos 
och utfall.

Men svensk medicinsk forskning står inför stora utmaningar. 
Den oberoende stiftelsen Forska!Sverige, vars uppgift är att lyfta 
vikten av svensk forskning, skriver i en rapport från 2015 att 
samtidigt som andelen gamla i befolkningen blir allt större och 
vårdbehovet därmed växer, halkar Sverige efter vad gäller forsk
ningskvalitet, antal kliniska prövningar och tillgång till innovativa 
behandlingar inom vården. 25 Detta trots att det är den medicinska 
forskningen som utgör nyckeln till att kunna möta den utmaning 
som en växande åldrande befolkning innebär.

De offentliga investeringarna i medicinsk forskning utgör 
knappt 0,2 procent av BNP, medan vårdkostnaderna svarar för 11 
procent. Det betyder att för varje skattekrona som läggs på vård 
läggs två öre av offentliga medel på medicinsk forskning. 26 Cirka 
80−85 procent av vårdkostnaderna beräknas vara relaterade till 
kroniska sjukdomar, dit hjärtkärlsjukdomarna räknas. 27

Inte minst mot bakgrund av detta är den forskningsfinansiering 
som HjärtLungfonden står bakom ovärderlig för samhället. Un
der 2015 delade fonden ut rekordsumman 269 miljoner kronor till 
svensk hjärt och lungforskning.

HjärtLungfonden stödjer i första hand forskning med klinisk 
relevans, vilket betyder att forskningsresultaten kan omsättas i 
praktisk vård så snart som möjligt. Fonden arbetar också för att 
stimulera samarbete mellan klinisk och experimentell forskning.

En del av skulden till att Sverige halkat efter när det gäller antalet 
kliniska prövningar har lagts på sjukvården, som ständigt har att 
brottas med frågan om hur man ska kombinera klinisk forskning 
med att ge sjukvård. Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, kom 
under våren 2016 med nya riktlinjer för hur sjukvården ska arbeta 
med klinisk forskning framöver. Bland annat slår man fast att 
forskning och utveckling ska ingå som en naturlig del i hälso och 
sjukvårdens verksamhet och vara en del av verksamhetsplanen. 28 
För att detta ska bli möjligt ska en ”god infrastruktur” etableras och 

dessutom ska system utvecklas för att snabbare och mer effektivt 
föra in forskningsresultat och ny kunskap i vården.

Utvärderingen av utförandet av den kliniska forskningen ska 
ske med hjälp av så kallade forskningsbokslut där alla landsting 
redovisar sin medverkan i kliniska studier i en nationell jämfö
relse. Det första forskningsbokslutet kommer att göras på 2016 
års verksamhet. 29

hjärt-lungfonden största  
fristående finansiär
HjärtLungfonden är den största fristående finansiären av svensk 
hjärt, kärl och lungforskning. Det innebär att fonden är fri från 
styrning av stat, läkemedelsbolag och andra intressen. Summan 
av de sökta beloppen som varje år kommer in till fonden är betyd
ligt större än de anslag som kan betalas ut. År 2015 motsvarade de 
utdelade anslagen endast 15 procent av de ansökta medlen.

Eftersom forskning är en långsiktig verksamhet går utveckling
en mot allt större anslag som löper över lång tid. I linje med detta 
har HjärtLungfondens Forskningsråd, som bedömer ansökning
arna och rekommenderar vilka som ska få anslagen, ökat antalet 
forskartjänster och forskarmånader. Fondens två största anslag 
är HjärtLungfondens Stora forskningsanslag och Prins Daniels 
forskningsanslag för yngre lovande forskare. De båda anslagen 
löper över tre år.

Stora forskningsanslaget
HjärtLungfondens Stora forskningsanslag på 15 miljoner kronor 
är det största i Sverige inom forskningsområdet hjärt, kärl och 
lungsjukdomar. Fondens målsättning med anslaget är att skapa 
förutsättningar för ett avgörande forskningsgenombrott inom 
ett viktigt forskningsområde. År 2016 gick anslaget till Magnus 
Sköld, professor vid Karolinska institutet och överläkare vid lung 
och allergikliniken, Karolinska universitetssjukhuset, Solna.

Magnus Skölds forskning syftar till att svara på varför även icke
rökare kan drabbas av kroniskt obstruktiv lungsjukdom, KOL. 
Han är initiativtagare till ett projekt som kallas för BronkoSCAPIS 
och som är knutet till den stora SCAPISstudien (läs mer om den 
på sidan 12) och som omfattar de sex universitetssjukhusen. Inom 
ramen för BronkoSCAPIS ska personer som har KOL, men som 
aldrig har rökt, undersökas med bland annat bronkoskopi, vilket 
innebär att man tar vävnadsprover från luftvägarna. Dessa prover 
ska sedan analyseras tillsammans med andra prover och förhopp
ningsvis förklara vilka cellulära och molekylära mekanismer som 
orsakar KOL hos personer som aldrig rökt.

Eftersom forskningen bedrivs i samarbete med övriga universi
tetssjukhus kommer anslaget att komma flera forskare till godo. 

Prins Daniels forskningsanslag för yngre  
lovande forskare 
Syftet med Prins Daniels forskningsanslag för yngre lovande 
forskare är att underlätta för yngre forskare att nå ett avgörande 
genombrott inom ett viktigt forskningsområde. Anslaget är på sex 
miljoner kronor och delas ut till forskare yngre än 40 år.

År 2016 gick anslaget till docent Gustav Smith vid Skånes 
universitetssjukhus i Lund. Han forskar kring hjärtsvikt, som är 
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slutstadiet av alla sjukdomar som påverkar hjärtat. Även om nya 
behandlingsmetoder har utvecklats under de senaste 30 åren är 
hjärtsvikt fortfarande ett tillstånd med mycket dålig prognos, 
sämre än för många cancerformer.

De behandlingsformer som finns i dag är framför allt inriktade 
på att förebygga fortsatt försämring av hjärtsvikt, medan Gustav 
Smith i sitt projekt försöker finna metoder som kan stimulera 
hjärtats läkning efter till exempel en hjärtinfarkt, och motverka 
den ärrbildning i hjärtat som kan leda till utvecklingen av hjärt
svikt. Hans grupp strävar också efter att hitta bättre metoder för 
att skräddarsy behandlingen för den enskilda patienten.

Medicinsk teknologi och förändringar  
i livsstil har räddat 400 000 liv
Tack vare ny medicinsk teknologi och livsstilsförändringar 
har drygt 400 000 dödsfall i hjärtinfarkt och annan ischemisk 
hjärtsjukdom förhindrats eller skjutits upp sedan 1980. 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 genomfört 
på uppdrag av HjärtLungfonden. 30

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 männis
kor som dog i hjärtinfarkt minskat med 9 134 mellan åren 1980 
och 2010. Värt att notera är att studien endast räknar med att 
forskningen bidrog till nya behandlingar och vissa utpekade 
förändringar i riskfaktorer. Forskningens betydelse för allmän
hetens kunskap om sambandet mellan livsstil, riskfaktorer och 
hjärtkärlsjukdom har inte vägts in. Men utan den forskning som 
tydligt visar på sambanden mellan rökning, höga blodfetter och 
låg fysisk aktivitet hade det förmodligen inte skett några livsstils
förändringar.

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 på 174 miljarder 
kronor. På 30 år, mellan åren 1980 och 2010, har samhället sam
mantaget gjort en vinst på nästan 1 000 miljarder kronor tack vare 
den medicinska forskningens framsteg på hjärtkärlområdet. 31  

 

sc ApIs

Dagens forskning blir 
morgondagens vård 
hjärt-lungfonden är huvudfinansiär av det världsunika forsk
ningsprojekt som går under namnet SCAPIS, Swedish CardioPul-
monary bioImage Study. Projektets storlek och det breda spektrum 
av undersökningar som studiedeltagarna får gå igenom bäddar 
sammantaget för stora forskningsgenombrott på hjärt, kärl och 
lungområdena.

Det övergripande målet för studien är att hitta metoder som 
individualiserar riskbedömningen för sjukdomar som exempelvis 
stroke, KOL, plötsligt hjärtstopp och hjärtinfarkt samt att kunna 
sätta in korrekt och skräddarsydd behandling i förebyggande 
syfte. En tydlig vision är att i framtiden kunna ta ett blodprov och 
utifrån biomarkörer i blodet se vilka personer som har en förhöjd 
risk för hjärtkärlsjukdom och/eller lungsjukdom. Vid förhöjd 
risk är målet att man ska få genomgå ytterligare undersökningar 
och utifrån resultatet få relevanta livsstilsråd samt förebyggande 
behandlingar.

Ändrad livsstil kräver ny forskning
Stora framsteg har under de senaste åren gjorts inom behand
ling av hjärtkärlsjukdomarna, men trots det beror hälften av all 
dödlighet i Sverige i dag på sjukdomar i hjärta, kärl och lungor. 
Under de två senaste decennierna har vår livsstil förändrats, vilket 
i sin tur innebär att även riskfaktorerna för hjärtinfarkt, stroke 
och KOL dramatiskt förändrats – från rökning och högt kolesterol 
till stillasittande, övervikt och diabetes. Sannolikt kommer den 
ökande frekvensen av fetma i framtiden att bryta den nedåtgående 
trend som vi sett vad gäller antal personer som insjuknar i hjärt
kärlsjukdom. Då antalet överviktiga ökar kraftigt över hela värl
den, Sverige inget undantag, studeras också betydelsen av övervikt 
inom ramen för SCAPIS.  

SCAPIS är initierad av svenska forskare i samverkan med Hjärt
Lungfonden och leds av en nationell forskargrupp i samarbete 
med universitetssjukhusen i Sverige. Sammantaget 30 000 per
soner i åldrarna 50−64 år ska undersökas i Göteborg, Malmö, 
 Linköping, Stockholm, Uppsala och Umeå. Deltagarna får 
bland annat lämna blodprover, genomgå ultraljudsundersök
ningar, lungfunktionstester och datortomografi (skiktröntgen). 
 Dessutom får de fylla i omfattande frågeformulär om livsstil och 
kost.

Inom ramen för SCAPIS byggs det upp en stor data, bild och 
biobank. Behovet av färska data är stort och med hjälp av ny avan
cerad bildteknik, kan forskarna samla in material på ett sätt som 

Fördubbla offentliga investeringar! 
De offentliga investeringarna i medicinsk forskning utgör knappt 0,2 
procent av BNP, medan vårdkostnaderna svarar för 11 procent. Det 
betyder att för varje skattekrona som läggs på vård läggs två öre av of-
fentliga medel på medicinsk forskning. Hjärt-Lungfonden ställer sig 
bakom den oberoende stiftelsen Forska!Sveriges uppfattning att de of-
fentliga investeringarna i medicinsk forskning bör fördubblas till att 
motsvara 4 öre per vårdkrona.
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Figur 7. riskminskning vid fysisk aktivitet 
Figuren visar hur risken för metabola syndromet minskar när man 
ersätter stillasittande med fysisk aktivitet, både med ökade antal 
minuter och med ökad intensitet. Allt under 1 på x-axeln motsvarar 
minskad risk och ju kortare staplar desto mindre risk för metabolt 
syndrom.
Källa: Ekblom-Bak et al: Isotemporal substitution of sedentary time by physical activity of 
different intensities and bout lengths, and its associations with metabolic risk

inte har kunnat göras tidigare. Informationsbanken blir en resurs 
för forskare över hela landet i många decennier framöver. Fors
karna får tillgång till bred och djup information eftersom studien 
omfattar många människor och omfattande undersökningar.

Innan SCAPIS inleddes gjordes en pilotstudie i Göteborg som om
fattade drygt 1 100 personer. Pilotstudien genomfördes under 2012 
och är redan nu föremål för flera rapporter inom skilda områden.

Tio minuters promenad minskar risken för  
metabola syndromet
Forskare vid Sahlgrenska akademin och Gymnastik och Idrotts
högskolan, GIH, har utifrån data i SCAPIS studerat hur risken för 
det metabola syndromet påverkas av att stillasittande byts ut mot 
fysisk aktivitet av olika intensitet. Det metabola syndromet är ett 
samlingsbegrepp för ett antal faktorer som ökar risken för hjärt
kärlsjukdom, som bukfetma, blodfettsrubbningar, högt blodtryck 
och typ 2diabetes eller förstadier till typ 2diabetes.

Resultaten av studien visar att det räcker med att byta ut stillasit
tande mot tio minuters dagliga promenader för att risken för det 
metabola syndromet ska minska. Om träningen är mer intensiv 
minskar risken ytterligare. (figur 7) 32

Studieresultaten är baserade på objektiva data eftersom delta
garna i SCAPIS utrustats med en accelerometer, som är en sorts 
avancerad stegmätare. Den mäter inte bara aktivitet utan också 
typen av aktivitet – om den är hög, medel eller lågintensiv eller 
om personen i fråga sitter stilla. 

Den aktuella studien bygger på 836 kvinnor och män mellan 
50 och 64 år som burit accelerometern under drygt 14 timmar per 
dag. I genomsnitt var de stillasittande i 7,5 timmar, utförde lågin
tensiv fysisk aktivitet i 6 timmar, medelintensiv fysisk aktivitet i 43 
minuter och högintensiv fysisk aktivitet i 0,6 minuter.

Större hjärt-kärlrisk i förorterna än i  
Stockholms innerstad
Invånarna i Stockholms förortsområden har betydligt större risk 
att utveckla hjärtkärlsjukdom än de i innerstaden. Det visar en 
genomgång av de 500 första studiepersonerna i Stockholmsdelen 
av SCAPIS. 33 

Analysen visar bland annat att förortsborna röker mer, är fetare 
och har högre blodsockervärden än de som bor innanför tullarna. 
Den allra största skillnaden fanns när det gäller rökning – av in
nerstadsmännen rökte 1,3 procent och av söderortskvinnorna 18,7 
procent. Sett till alla rökte 3,3 procent av innerstadsborna och 10 
procent av förortsborna i Stockholm, vilket är lika med genom
snittet för hela Sverige.

Dessutom var 12 procent av innerstadsborna feta jämfört 
med nästan det dubbla i förorten. De med lägst BMI hade de 
lägsta blodsockervärdena medan de med högst BMI hade de 
högsta. Rökning och höga blodsockervärden är klara riskfak
torer för hjärtkärlsjukdom. Det är även bukfetma, som visade 
sig vara en utbredd företeelse överallt men mest i förorten. I 
innerstaden hade drygt 50 procent ett midjemått som innebär 
ökad risk för att utveckla hjärtsjukdom, i förorten rörde det sig 
om drygt 70 procent. (f igur 8  och 9)  

Figur 8. Förekomst av riskfaktorer i procent av befolkningen 
Invånarna i Stockholms förorter har riskfaktorer för hjärt-kärl-
sjukdom i betydligt större utsträckning än de som bor innanför 
tullarna.
Källa: SCAPIS
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Överlevnadskurvorna 
planar ut
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 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 syrebristen blir 
långvarig dör muskelcellerna.

Man skiljer på hjärtinfarkt med SThöjning på EKG (STEMI) och 
hjärtinfarkt utan SThöjning (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 
SThöjning kan inte påvisas med EKG, men övriga symptom och 
blodprover visar att det handlar om infarkt. NSTEMI är mindre 
allvarlig i det akuta skedet, men det är viktigt att högriskpatienter 
med NSTEMI genomgår kranskärlsröntgen och PCI (ballongvidg
ning) eftersom ett relativt snabbt ingripande minskar risken för en 
ny infarkt och blödningskomplikationer. 

Så många är drabbade
a   27 242 personer drabbades 2014 av hjärtinfarkt.. 34

a   6 639 personer avled 2015 med hjärtinfarkt som underliggande 
eller bidragande dödsorsak. 35

a   Cirka 190 000 personer i Sverige lider av kärlkramp. 36

a   Varje år drabbas cirka 11 000 personer mellan 45 och 70 års ålder 
av kärlkramp. 37

Symptom 
a  Det mest typiska symptomet vid både hjärtinfarkt och kärlkramp 

är en tryckande eller sprängande smärta mitt i bröstet. 
a  Vid en hjärtinfarkt 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 kom
binerad med hjärtklappning, illamående, kallsvettning, yrsel 
och andnöd. Den drabbade har dessutom ofta ångest.

Figur 9. Blodsockernivåer 
Ett blodsockervärde på 7 mmol/l eller mer talar för att en person 
utvecklat diabetes. Men även lätt förhöjda blodsockernivåer utgör 
en risk för hjärt-kärlsjukdom.
Källa: SCAPIS
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Figur 10. Dödlighet hjärtinfarkt 
Kurvorna för andelen hjärtinfarktspatienter som avlider på sjukhus 
eller inom en månad har planat ut under senare år. 
Källa: Swedeheart: Annual report, figur 85, sid 86
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Sekundärpreventionen omfattar rökstopp för rökare, delta
gande i fysiska träningsprogram samt förskrivning av blodtrycks 
och blodfettssänkande samt blodproppsförebyggande läkemedel. 
Medan den akuta hjärtinfarktvården blivit bättre och bättre i Sveri
ge har eftervården släpat efter och skillnaderna mellan olika sjuk
hus är stora. Dessutom visar en svensk studie att två tredjedelar, 
67 procent, av hjärtinfarktspatienterna ansåg sig helt botade efter 
sitt kranskärlsingrepp. Endast 27 procent insåg att de fortfarande 
led av en hjärtkärlsjukdom och uppgav att de tänkte genomföra 
förändringar i livsstilen. 40

Det finns med andra ord utrymme för stora förbättringar, båda 
av eftervården i sig, och av den information som ges till patien
terna i samband med utskrivning.

Vid det kardiovaskulära vårmötet i Göteborg i april presentera
des därför en ny modell för den sekundärpreventiva vården. Den 
nya modellen omfattar bland annat ett bättre utskrivningssamtal, 
en skriftlig hälsoplan med fastställda mål och ett ”remissförfa
rande” för att tydliggöra vikten av fysisk träning, rökstopp och 
sund kost. 41

Socialstyrelsen efterlyser fler bypassoperationer
För en person med komplicerad kranskärlssjukdom utan ST
höjning på EKG kan valet av behandlingsmetod ha stor effekt på 
risken för hjärtinfarkt och på överlevnaden. Därför är det viktigt 
att olika specialister inom hjärtsjukvården tillsammans vid en 
multidisciplinär konferens tar ställning till lämpligaste behand
ling i det enskilda fallet. 

I Socialstyrelsens nya riktlinjer för hjärtsjukvården som kom 
2015 uppmärksammas den skillnad i behandlingspraxis mellan 
olika landsting som existerar när det gäller andelen patienter 
med kärlkramp och hjärtinfarkt utan SThöjning. Socialstyrelsen 
konstaterar att vid mer komplicerade förträngningar i kranskär
len finns i dag en underbehandling med bypassoperation och en 
överanvändning av PCI, i varierande grad över landet. Detta trots 

a  Vid kärlkramp uppstår smärtan vid fysisk eller psykisk ansträng
ning och försvinner efter några minuters vila. Om symptomen är 
återkommande och inte ändrar karaktär betecknas kärlkrampen 
som stabil. Nyupptäckt kärlkramp och kärlkramp som förvärras 
betecknas som instabil. 

Ischemisk hjärtsjukdom: vården i dag
Överlevnadskurvorna på väg att plana ut
Tack vare den forskning som lett fram till bättre diagnostik och 
kraftigt förfinade behandlingsmetoder har överlevnaden efter 
hjärtinfarkt förbättrats markant under de senaste 20 åren. Men nu 
verkar kurvorna vara på väg att plana ut, framför allt när det gäller 
dem som avlider inom en månad samt yngre åldersgrupper.

Dödligheten på sjukhus har minskat från 10 till 3 procent 
 sedan 1995, dödligheten inom en månad har minskat från 12 till 
4 procent och dödligheten inom ett år har minskat från 19 till 8 
procent. 38 (figur 10)

Om man ser till kön och ålder har dödligheten inom 30 dagar 
för män äldre än 80 år mer än halverats från 26 till 12 procent 
medan motsvarande minskning för kvinnor äldre än 80 år är från 
25 till 13 procent. För män och kvinnor mellan 65 och 80 år är 
minskningen från 16 procent till cirka 5 procent och i den yngsta 
åldersgruppen, upp till 65 år, är minskningen från cirka 5 procent 
till 2 procent för män och knappt 3 procent för kvinnor. 39 (figur 11)

Ny satsning på uppföljning och behandling  
efter det akuta skedet
Hjärtinfarktsvården omfattar inte bara det akuta omhändertagan
det utan även de så kallade sekundärpreventiva åtgärderna, det vill 
säga de åtgärder som sätts in i samband med utskrivningen från 
sjukhuset eller senare och som är avsedda att minska risken för en 
andra infarkt.

dagar

Figur 11. 30-dagarsdödlighet hos hjärtinfarktspatienter 
30-dagarsdödligheten hos hjärtinfarktspatienter har gått ner i samtliga åldersgrupper, men verkar nu ha planat ut, framför allt i de yngre 
åldersgrupperna.
Swedeheart:  Annual report 2015, fig 86, sid 87
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att forskning har visat att bypasskirurgi har bättre effekt än PCI vid 
mer komplicerade tillstånd i kranskärlen. 42 

Socialstyrelsen rekommenderar hälso och sjukvården att erbju
da bypassoperation till personer med kranskärlssjukdom utan ST
höjning och med vissa komplikationer eller diabetes. Avgörande 
för rekommendationen är att bypassoperation har bättre effekt på 
risken för hjärtinfarkt och dödlighet i jämförelse med PCI. 43

Fler hjärtinfarkter upptäcks med ny metod
En ny metod för att mäta hjärtskademarkören troponin har lett till 
att sjukvården nu kan hitta fler små hjärtinfarkter som man annars 
riskerat att missa. Dessutom har mätningarna lett till att man har 
upptäckt och kunnat ta hand om patienter med annan hjärtmus
kelskada än just hjärtinfarkt, men som befinner sig i riskzonen för 
en infarkt. 44

Den nya troponinmetoden används i dag på majoriteten av 
svenska sjukhus, men det är först genom en studie som gjorts av 
forskare vid universitetssjukhusen i Uppsala och Stockholm som 
man kunnat mäta effekten av den nya metoden. Studien bygger på 
35 000 patienter i kvalitetsregistret Swedeheart.

Nya forskningsrön
Andra riskfaktorer för takotsubo än  
för hjärtinfarkt
Riskfaktorerna för det tillstånd som går under namnet takotsubo, 
eller populärt brustet hjärtasyndrom, skiljer sig från de klassiska 
riskfaktorerna för hjärtinfarkt, även om symptomen liknar var
andra. Medan hjärtinfarkt är kopplat till rökning, högt blodtryck, 
höga blodfetter och diabetes, är takotsubo i högre grad kopplat till 
kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL), psykiatriska sjukdomar 
och migrän. Det visar en studie gjord vid Karolinska institutet med 
stöd av HjärtLungfonden. 45

Vid takotsubo är ofta patientens kärl utan förträngningar och 
det finns ingen blodpropp. I stället är en av hjärtats kammare, 
oftast den vänstra, kraftigt vidgad och har antagit en ballonglik
nande form (därav benämningen takotsubo, som är en ballonglik
nande japansk bläckfiskfälla). Tillståndet utlöses ofta av psykisk 
eller fysisk stress och åtta av tio som drabbas är kvinnor.

Vid insjuknandet liknar symptomen dem för hjärtinfarkt, men 
undersökningar med bildteknik visar att kranskärlen är normala. 
Prognosen har tidigare ansetts vara god, men nyare studier har 
pekat på att syndromet är farligare än man tidigare trott och att 
prognosen liknar den vid hjärtinfarkt. Cirka 2 procent av alla hjärt
infarkter visar sig vid närmare undersökning vara takotsubo.46

I den nya, omfattande registerstudien har forskarna studerat 
500 svenska patienter med takotsubo och jämfört dem med ål
ders och könsmatchade patienter med hjärtinfarkt samt med 
kontrollpersoner som gjort kranskärlsröntgen på grund av 
bröstsmärta och som visat sig vara utan kranskärlsförträngningar. 
Information om individernas utbildning, inkomst, läkemedel och 
övriga sjukdomar hämtades från olika register.

Förutom skillnaderna i riskfaktormönstret visar studien att  
patienter med brustet hjärta är välutbildade och har högre  
inkomster, särskilt jämfört med patienter med hjärtinfarkt.  
Studien bekräftar att prognosen är likvärdig den för patienter  

med hjärtinfarkt och sämre än för patienter med bröstsmärta av 
andra orsaker.

Nedkylning minskar infarktens utbredning
Nedkylning av hjärtinfarktspatienter är en ny lovande metod att 
minska infarktens utbredning och reducera risken för skador. Det 
visar en studie gjord vid Skånes universitetssjukhus som haft stöd 
av HjärtLungfonden. 47

Vid en hjärtinfarkt uppstår syrebrist i den del av hjärtmuskeln 
där blodproppen sitter. Om syrebristen blir långvarig dör vävna
den och hjärtat blir permanent skadat. Följden är ofta hjärtsvikt. 
I sin analys har forskarna tittat på två tidigare studier där hjärtin
farktspatienter som behandlades med ballongvidgning, PCI, lot
tades till att antingen få standardbehandling eller till att kylas ner 
inför ingreppet och hållas nedkylda upp till tre timmar efteråt.

Resultaten visar att nedkylningen minskar infarktens utbred
ning och reducerar risken för hjärtsvikt. Det gäller framför allt 
vid så kallad framväggsinfarkt, då infarkten inträffar i den vänstra 
kammarens framvägg.

Hjärtinfarktspatienter bör följas upp längre 
En stor registerstudie gjord vid Karolinska institutet visar att 
risken för allvarliga hjärtkärlhändelser är hög för hjärtinfarktspa
tienter ännu flera år efter infarkten. Gruppen bör därför följas upp 
av specialister längre än ett år och hela tiden vara föremål för ett 
effektivt sekundärpreventivt program, anser forskarna. 48

Studien omfattar samtliga över 100 000 personer som sjuk
husvårdats i hjärtinfarkt mellan 2006 och 2011. Av dem avled 10 
procent under sjukhusvistelsen eller under den första veckan efter 
hemkomsten. Av de som överlevde drabbades 18 procent av en 
ny hjärtinfarkt, stroke eller död på grund av hjärtkärlrelaterade 
orsaker inom ett år, som är den vanliga uppföljningstiden efter 
hjärtinfarkt.

Studien visar också att av de som överlevde det första året drab
bades 20 procent av en ny hjärtinfarkt, stroke eller död på grund av 
hjärtkärlrelaterade orsaker inom följande tre år. Risken var alltså 
fortsatt hög, och allra högst för de äldsta patienterna.

Uppföljning via telefon ger positiva resultat
Sjuksköterskeledd telefonuppföljning av hjärtinfarkts och stroke
patienter leder till att de i högre utsträckning når målvärdena för 
LDLkolesterol och blodtryck jämfört med sedvanlig uppföljning i 
primärvården. Det visar en studie gjord vid Östersunds sjukhus. 49

Sekundärprevention är viktigt för alla som genomgått en hjärt
infarkt eller drabbats av stroke, men allra viktigast för patienter 
med diabetes eller kronisk njursvikt. Sekundärprevention är de 
åtgärder som sätts in efter hjärtinfarkt och stroke och som syftar 
till att minimera risken för en ny händelse. Främst handlar det om 
livsstilsförändringar och följsamhet vad gäller medicinering.

I Östersundsstudien ingick 440 personer med diabetes eller 
kronisk njursvikt och som vårdats för hjärtinfarkt eller stroke. De 
lottades till antingen rutinmässig uppföljning i primärvården el
ler en sjuksköterskeledd telefonuppföljning. Resultaten efter ett 
år visar att i telefongruppen uppnådde 40 procent av patienterna 
målvärdena för både LDLkolesterol och systoliskt och diastoliskt 
blodtryck. Motsvarande andel för patienterna i primärvårdsgrup
pen var 28 procent.
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satsa på eftervård!
Tack vare forskningen har metoder som ballongvidgning bidragit till sto-
ra framsteg inom den akuta vården vid hjärtinfarkt. Eftervården, som bi-
drar till att förhindra nya infarkter, har tyvärr inte gjort samma framsteg. 
Eftervården behöver mer resurser, bättre metoder för att motivera pa-
tienter och bättre uppföljning – och bli lika bra som akutvården på att ta 
till vara forskningens resultat.

gör fler bypassoperationer!
Hjärt-Lungfonden anser att fler bör få tillgång till bypassoperation vid 
kärlkramp och hjärtinfarkt utan ST-höjning. Socialstyrelsen konstaterar 
att det finns en underbehandling med bypassoperation och en överan-
vändning av ballongvidgning.

Upptäck och behandla familjär hyperkolesterolemi, Fh!
Hjärt-Lungfonden anser att sjukvården behöver bli bättre på att priorite-
ra diagnos och behandling av FH-patienter. FH innebär mycket stor risk 
att drabbas av hjärt-kärlsjukdomar och Socialstyrelsen rekommenderar 
sjukvården att prioritera diagnos och behandling av FH. Ändå har bara 
knappt 5 procent av de drabbade fått diagnos.

v
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Ny ultraljudmetod ger bättre bild av plack 
Forskare vid Lunds universitet har funnit ett nytt och mer träff
säkert sätt att med hjälp av ultraljud skilja på farliga och ofarliga 
plack i blodkärlen. 50 Forskningen har stöd av HjärtLungfonden. 

Förenklat kan man säga att ofarliga plack består av bindväv och 
glatt muskulatur. De farliga placken består däremot av fett och 
makrofager, som är en speciell typ av vita blodkroppar i immun
systemet. De farliga placken kallas instabila, vilket betyder att de 
har stor risk att brista och orsaka en hjärtinfarkt eller stroke. 

Forskarna i Lund har upptäckt att det genom att tolka ultraljuds
signalerna på ett speciellt sätt, går att skilja de båda placktyperna 
åt. Metoden kan användas för att identifiera patienter som löper 
risk för akuta hjärt och kärlsjukdomar, men också för att följa 
upp efter operationer där plack redan tagits bort. Framför allt är 
det personer med konstaterad hjärtkärlsjukdom eller diabetes 
som kan ha nytta av metoden.

Innan metoden kan börja användas inom vården krävs emeller
tid mer forskning. 

Forskning pågår
HjärtLungfonden stödjer flera projekt inriktade på ischemisk 
hjärtsjukdom, det vill säga hjärtinfarkt och kärlkramp.

Under ledning av forskare vid Skånes universitetssjukhus un
dersöks en metod för att hitta plack som riskerar att brista, men 
som inte syns på kranskärlsröntgen. Metoden innebär att man 
genom att föra in en kateter försedd med infrarött ljus i hjärtats 
kranskärl kan få närmare information om plackets innehåll och 
struktur. Om metoden fungerar kan patienter identifieras innan 
de drabbas av hjärtinfarkt. 51

Ett forskningsprojekt i Örebro studerar om influensavaccine
ring av personer som genomgått hjärtinfarkt ger bättre prognos 
när det gäller ny hjärtinfarkt eller tid till dödsfall jämfört med 
ingen vaccinering. Studieunderlaget blir 4 400 personer i Norden 
som lottas till att få influensavaccin eller placebo efter hjärtinfarkt 
över tre influensasäsonger. Om studien visar positiv inverkan på 
hjärt och kärlsjuklighet kommer det att kunna förändra nuva
rande behandlingspraxis. 52

I Göteborg fortsätter forskarna att undersöka bakteriefloran i 
tarmen hos personer med hjärtkärlsjukdom. De har redan sett 
att bakteriefloran är förändrad hos hjärtkärlsjuka och vill nu 
få sina tidigare resultat bekräftade och samtidigt ta reda på om 
tarmbakterierna kan utgöra viktiga biomarkörer för hjärtsjukdom, 
alternativt bilda underlag för en ny typ av läkemedel. Forskarna 
undersöker också om tarmfloran producerar ämnen som påverkar 
blodfetter och åderförfettning. 53  

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.

Mål och utManingar
År 2015 drabbades cirka 27 000 svenskar av hjärtinfarkt och 
nästan 6 650 avled. En genomgången hjärtinfarkt kan leda till 
hjärtsvikt, som för många är en invalidiserande sjukdom och där 
prognosen för överlevnad är dålig.

Hjärt-Lungfonden har som mål att forskningen inom tio år ska 
ha hittat ny behandling som halverar antalet drabbade, ökar anta-
let 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 läke-

medel.
För att möta utmaningarna och nå Hjärt-Lungfondens mål krävs 
mer stöd till svensk hjärtforskning.
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Läs mer 
  En av fem har högt blodtryck, sidan 6.
  Hjärt-kärlsjukdomar vanligaste döds-

orsaken bland kvinnor och män, sidan 6.
  Ändrad livsstil kräver ny forskning, 

sidan 12.
  SCAPIS-studien: Större risk att drabbas 

av hjärt-kärlsjukdom i Stockholms förorter, 
sidan 13.

  Ordlistan: BMI, sidan 40.

SCAPIS är ett världsunikt forskningsprojekt 
inom hjärta, kärl och lunga som genom ny 
teknik och nya forskningsunderlag ger helt nya 
förutsättningar att förhindra hjärt-lungsjukdom. 
Studien leds av en nationell forskargrupp och 
drivs av universitetssjukhusen i Sverige med 
Hjärt-Lungfonden som huvudfinansiär. Johan 
Sundström är ansvarig för SCAPIS i Uppsala. 
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Ett okontrollerat högt blodtryck, 
hypertoni, orsakar en rad allvar
liga hjärtkärlhändelser, bland 
dem hjärtinfarkt och stroke. Den 

vanligaste dödsorsaken i Sverige för både 
män och kvinnor är hjärtkärlsjukdom och 
hypertoni är därför den största riskfaktorn 
för död.

De allra flesta av oss kommer någon 
gång under livet att drabbas av hypertoni. 
Det förhöjda blodtrycket är i hög grad 
kopplat till åldern, förklarar Johan Sund
ström, läkare vid Akademiska sjukhusets 
hjärtklinik och professor vid Uppsala uni
versitet.

– Hälften av alla svenskar har hunnit få 
förhöjt blodtryck till sin pensionsdag, den 
andra hälften får det efter 65 år, om de 
bara lever tillräckligt länge. Mer än nio av 
tio av alla 90åringar är drabbade. Den här 
blodtrycksförhöjningen beror på att puls
ådrorna blir stelare ju äldre vi blir.

Oroväckande är dock att blodtrycket 
stiger i Sverige till följd av fetmaepidemin. 
Fetma och en inaktiv livsstil är viktiga spe
lare i den nya tidens riskfaktorpanorama. 

Aktuella siffror från Folkhälsomyndig
heten visar detta. Andelen svenskar med 
övervikt (BMI över 25) eller fetma (BMI 
30 eller högre) ligger på 50 procent. Även 
stillasittandet ökar – en riskfaktor för 
ohälsa som i dag allt oftare kallas ”den nya 
rökningen”. Fler svenskar väljer nämligen 
att fimpa. År 2015 rökte 11 procent av kvin
norna och 9 procent av männen, enligt 
Folkhälsomyndigheten.

– Det är glädjande. Och om rökningen 
fortsätter att minska finns en klar hälso
vinst, men vi har visat att om fetman fort
sätter att öka i oförändrad takt, kommer 
hälsovinsten av den minskade rökningen 

snart ha ätits upp, säger Johan Sundström. 
Studier visar att det finns stora socio

ekonomiska skillnader när det handlar om 
hypertoni och risk för hjärtkärlsjukdom. 
Medan vissa grupper i samhället är när
mast ultrahälsosamma, är läget ett helt 
annat bland socioekonomiskt utsatta 
grupper. Fetma, stillasittande livsstil, rök
ning och diabetes typ 2 är vanligare och 
risken att drabbas av hypertoni och hjärt
kärlsjukdom är därför betydligt högre.

– Vad de här skillnaderna beror på kan 
vi bara spekulera i. Men att samhället, 
läkarkåren och forskningen står inför en 
stor utmaning vad gäller hälsolitteracitet 
(individens kunskap och kontroll över sin 

hälsa, reds anm) och jämlik förebyggande 
hälsovård, det vet vi. Genom SCAPIS
studien kommer vi att få ny viktig kunskap 
om det nya riskfaktorpanoramat i befolk
ningen, och det kan hjälpa oss att styra 
sjukdomsförebyggande åtgärder till de 
rätta riskgrupperna.

Beräkningar visar att 1,8 miljoner män
niskor i Sverige lider av högt blodtryck, 
men att hälften av dem – 900 000 – inte ens 
känner till att de är drabbade. Symptomen 

är vanligtvis vaga och stör inte patienten 
förrän det höga blodtrycket uppdagas.

Statistiken visar också att ungefär hälf
ten av dem som har diagnos får behand
ling, men att endast hälften av dessa har en 
tillräckligt effektiv behandling. 

– Totalt sett får troligen inte fler än en 
av åtta drabbade en adekvat behandling, 
och en bra blodtrycksbehandling räddar 
liv. Men om vi nu vet att många som skulle 
dra nytta av blodtryckssänkande behand
ling inte får det – hur ska vi hitta högrisk
grupperna? Ska vi screena befolkningen? 
SCAPISstudien kommer att lära oss mer 
om detta. 

Johan Sundströms önskescenario är att 
vården ska hitta alla högriskpatienter, risk
värdera och sedan erbjuda behandling. I en 
uppmärksammad artikel i The Lancet har 
han visat att denna strategi lönar sig.

Men hur man ska motivera läkare och 
patienter till behandling är delvis en annan 
fråga. I studien PHYSIC undersöker Johan 
Sundström om det är möjligt att skräddar
sy blodtrycksbehandlingen så att patienten 
inte får några biverkningar av medicinerna 
– matchningen mellan läkemedel och pa
tient ska helst kunna göras via ett enkelt 
blodprov.  

– Om biverkningarna elimineras kan vi 
läkare kanske bättre motivera patienterna 
att ta sina mediciner. Det är en stor uppgift 
att övertyga människor om att hypertoni är 
den största riskfaktorn för död. Och det är 
risken vi ska behandla – risken för stroke, 
hjärtinfarkt och hjärtsvikt. Vill man öka sin 
livslängd och sin livskvalitet, kunna läsa 
böcker för sina barnbarn eller spela fotboll 
med dem, måste man ta sitt höga blod
tryck på allvar, säger Johan Sundström.  

De flesta av oss kommer till slut att drabbas av högt blod
tryck, hypertoni. Läkaren och professorn Johan Sundström 
vill att vi blir medvetna om riskerna och gör något åt dem.

”En bra blodtrycks- 
behandling räddar liv”

”Hypertoni är den 
största riskfaktorn 

för död.” 
Johan Sundström, läkare vid Akademiska 

sjukhusets hjärtklinik och professor vid 
 Uppsala universitet

TEx T: ELISABET TAPIO NEUwIRTH    FOTO: SVEN MAGNUSSON
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hjärtsvIk t

Ett allvarligt tillstånd
hjärtsvikt är ett allvarligt tillstånd som innebär att hjärtmuskeln 
inte orkar dra ihop sig tillräckligt eller att kammarväggarna är 
för styva. Sjukdomstecknen kommer ofta smygande under lång 
tid och diagnosen hjärtsvikt kan vara svår att ställa. För många är 
dock sjukdomen mycket handikappande och dödligheten är hög. 
Utan adekvat behandling är prognosen i många fall sämre än för 
flera vanliga cancersjukdomar. 54

Det finns två undergrupper av hjärtsvikt. HFPEF (Heart Failure 
with Preserved Ejection Fraction) innebär att hjärtats förmåga att 
pumpa ut blodet i kroppen är normal, men hjärtat har i stället en 
störning i fyllnadsfasen som gör att det inte fylls med tillräckligt 
med blod, samtidigt som hjärtat är stelt och oeftergivligt. HFREF 
(Heart Failure with Reduced Ejection Fraction) innebär att hjärtats 
vänsterkammare har nedsatt pumpförmåga. Mellan 50 och 80 
procent av hjärtsvikts patienterna har HFREF.

Så många är drabbade
a   250 000 personer i Sverige beräknas lida av hjärtsvikt. 55

a   Dödligheten ett år efter registrering i kvalitetsregistret Riks svikt 
är cirka 20 procent i genomsnitt för alla åldrar. 56

Symptom
a   Vanliga symptom är andfåddhet, uttalad trötthet vid ansträng

ning, nattlig hosta, svullna fotleder, andningssvårigheter och 
försämrad fysisk förmåga.

a   Hjärtsvikt kan också vara akut och tillståndet är då livshotande. 
Akuta symptom är blekhet, kraftig andnöd, rosslande andning, 
kallsvettningar, svår hjärtklappning och ångest.

hjärtsvikt: vården i dag
Hjärtsvikt är en dödlig sjukdom. Enligt kvalitetsregistret Rikssvikt 
har dödligheten inom ett år efter registrering under de senaste fem 
åren legat på cirka 6 procent i åldersgruppen upp till 65 år, på cirka 
12 procent i gruppen 65−74 år, på 21 procent i gruppen 75−84 år och 
på nästan 40 procent i den äldsta åldersgruppen 85 år och äldre. 57

Regelbunden uppföljning på särskilda hjärtsviktsmottagningar 
med specialutbildade sjuksköterskor minskar både sjuklighet och 
död för hjärtsviktspatienter. Patienterna blir mer motiverade och 
välutbildade, vilket leder till förbättrad egenvård, följsamhet till 
behandling och förbättrad livskvalitet. I Socialstyrelsens nationel
la riktlinjer för hjärtsjukvården från 2015 har därför uppföljning 
på hjärtsviktsmottagning mycket hög prioritet. 58

Mellan åren 2008 och 2014 har uppföljningen via sviktmottag

ning av patienter registrerade i Rikssvikt ökat från knappt 19 pro
cent till 55 procent. 59 Det bör dock noteras att endast cirka 65 000 
hjärtsviktspatienter finns registrerade i Rikssvikt och de flesta av 
dem är sjukhusvårdade. Av de många hjärtsviktssjuka som vårdas 
inom primärvården är endast ett fåtal med i registret.

Hjärtsviktspatienter underbehandlas
En rapport från Socialstyrelsen visar att tusentals patienter med 
kronisk hjärtsvikt underbehandlas i sjukvården. 60 Jämfört med i 
dag bör enligt Socialstyrelsen cirka 8 000 fler patienter med kronisk 
hjärtsvikt få så kallad basbehandling med två olika läkemedel, ACE
hämmare eller angiotensinreceptorblockerare, ARB, i kombination 
med betablockerare. Behandlingen har i många fall god effekt för 
patienter med olika svårighetsgrad av den form av hjärtsvikt som 
innebär att hjärtats pumpförmåga är nedsatt (HFREF) och minskar 
risken för onödig sjukhusvård, hjärtinfarkt och för tidig död.

Socialstyrelsen konstaterar att andelen patienter med den re
kommenderade basbehandlingen har ökat långsamt mellan åren 
2008 och 2013. Totalt fick 54 procent basbehandling under 2009 
medan andelen 2014 var 59 procent. Socialstyrelsen noterar också 
att fler män än kvinnor har fått basbehandling över tid. Endast 
tre landsting, Västerbotten, Gotland och Örebro, når målet att ge 
minst 65 procent av hjärtsviktspatienterna basbehandling.  ( f i g u r  1 2 ) 
Skälet till att målnivån är förhållandevis låg är att man bara har 
tydlig evidens för att basbehandlingen har god effekt vid HFREF, 
medan evidensen vid HFPEF är låg.

Även när det gäller behandling med sviktpacemaker är de re
gionala skillnaderna stora, liksom även de könsmässiga skillna
derna. 61 (figur 13 och 14) Fyra gånger så många män som kvinnor 

Figur 12. Andel som får basbehandling vid hjärtsvikt
Andel hjärtsviktspatienter som får både ACE-hämmare eller ARB 
och betablockerare. Avser patienter som vårdats på sjukhus för 
hjärtsvikt vid minst ett tillfälle under en 5-årsperiod och som häm-
tat båda läkemedlen från apotek, 2013
Källa: Socialstyrelsen: Nationella riktlinjer – Utvärdering 2015 – Hjärtsjukvård –  Rekom-
mendationer, bedömningar och sammanfattning, sid 78
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fick denna typ av pacemaker under mätperioden 2012–2014, detta 
trots att kvinnor bedöms ha större nytta än män av CRT redan vid 
lindrig hjärtsvikt. Socialstyrelsen ser flera möjliga förklaringar 
till att underbehandlingen med CRT är större för kvinnor än för 
män, men anser ändå att resultatet tyder på att det finns betydande 
praxisskillnader mellan olika landsting både avseende CRT som 
behandlingsform och i vilken utsträckning kvinnor erbjuds be
handlingen. Vid omotiverade könsskillnader har landstingen ett 
ansvar att vidta åtgärder för att åstadkomma en förändring, skri
ver Socialstyrelsen.

Många behöver hjälp med det mesta i vardagen
Hjärtsvikt är en handikappande sjukdom och en stor del av de 
drabbade behöver hjälp med det mesta i vardagen. Många känner 
sig också oroliga och nedstämda och har olika typer av besvär, till 
exempel smärta.

I figur 15 visas hur hjärtsviktspatienter värderar sitt hälsotillstånd 
utifrån rörlighet, möjlighet att klara sina huvudsakliga aktiviteter 
och sköta sin hygien, samt om de upplever besvär/smärta och oro/
nedstämdhet. Med huvudsakliga aktiviteter kan avses till exempel 
arbete, studier, hushållssysslor, familje och fritidsaktiviteter.

En etta betyder att man är rörlig, kan klara sina aktiviteter och 
sköta sin egen hygien, och varken har besvär/smärta eller känner 
oro/nedstämdhet. En tvåa betyder att man behöver viss hjälp med 
att röra sig, sköta sina aktiviteter och sin hygien och att man har 
vissa besvär/viss smärta och känner viss oro/nedstämdhet. En trea 
betyder att man är sängliggande, behöver hjälp med att både sköta 
sin hygien och sköta sina aktiviteter samt har stora besvär/svår 
smärta och känner stor oro/nedstämdhet.

Figur 15. hjärtsviktspatienters hälsotillstånd 
En etta betyder att man är rörlig, kan klara sina aktiviteter och 
sköta sin egen hygien, och varken har besvär/smärta eller känner 
oro/nedstämdhet. En tvåa betyder att man behöver viss hjälp med 
att röra sig, sköta sina aktiviteter och sin hygien och att man har 
vissa besvär/viss smärta och känner viss oro/nedstämdhet. En trea 
betyder att man är sängliggande, behöver hjälp med att både sköta 
sin hygien och sköta sina aktiviteter samt har stora besvär/svår 
smärta och känner stor oro/nedstämdhet. Av bilden framgår att 
mer än hälften av de som är sjuka i hjärtsvikt har viss svårighet att 
röra sig och dessutom besvär och/eller smärta. Mer än fyra av tio 
känner oro och/eller nedstämdhet.
Källa: Rikssvikt Årsrapport 2015, sid 65-66    
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Figur 13. Antal implanterade crt per 100 000 invånare
Enligt de senaste uppgifterna från Svenska ICD- och pacemaker-
registret implanterades 10,7 sviktpacemakrar, CRT, per 100 000 
invånare i landet 2015. År 2008 uppskattade Socialstyrelsen 
att  behovet av nya implantat var 16 per 100 000 per år. Endast 
 Norrbotten och Gävelborg når upp till den siffran.
Källa: Svenska ICD- och pacemakerregistret, Årsrapport 2015, sid 72
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Figur 14. Andel kvinnor respektive män som fick en svikt-
pacemaker 2015 
Socialstyrelsen ser flera möjliga förklaringar till att underbehand-
lingen med CRT är större för kvinnor än för män, men anser ändå 
att resultatet tyder på att det finns betydande skillnader i praxis 
mellan olika landsting.
Källa: Svenska ICD- och pacemakerregistret, Årsrapport 2015, sid 73
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Mer än hälften av patienterna känner smärtor och/eller har 
 besvär och lika många har viss nedsatt rörlighet. En tredjedel 
 behöver viss hjälp med att sköta sina huvudsakliga aktiviteter.62

Nya forskningsrön
Kvinnor som snarkar riskerar hjärtsvikt 
Obstruktiv sömnapné innebär att man av olika anledningar är 
för trång i de övre luftvägarna, vilket leder till snarkning och 
andningsuppehåll under sömnen. Det är känt att sömnapné ökar 
risken för hjärtkärlsjukdomar som kärlkramp, högt blodtryck 
och stroke och tidigare studier har även visat att sömnapné ökar 
risken för hjärtsvikt hos män. Forskare vid Uppsala universitet har 
nu genom att analysera data från en kvinnlig befolkningsstudie 
kunnat konstatera att kvinnor som både snarkar och upplever att 
de är mycket trötta dagtid löper en fördubblad risk att drabbas av 
hjärtsvikt. 63 Studien har stöd av HjärtLungfonden. 

Obstruktiv sömnapné uppstår när de övre luftvägarna inte släp
per igenom tillräckligt med luft till lungorna när man sover. Följ
den blir ett flertal korta andningsuppehåll i sömnen, något som i 
sin tur ger upphov till dagtrötthet. Snarkning är ett vanligt tecken 
på sömnapné. 

Andningsuppehållen och den störda sömnen utsätter hjärtat för 
stress, vilket på sikt är skadligt. 

Fynden i studien är viktiga eftersom de visar vikten av att upp
täcka och behandla sömnapné som ett led i att förebygga hjärtsvikt. 

Typ 1-diabetes ger fyrfaldigt ökad risk  
för hjärtsvikt 
En studie utförd vid Sahlgrenska akademien i Göteborg, som har 
stöd av HjärtLungfonden, visar att personer med typ 1diabetes 
har drygt fyrfaldigt ökad risk för hjärtsvikt jämfört med befolk
ningen i övrigt. 64

Cirka 40 000 personer i Sverige har typ 1diabetes och därmed 
ökad risk för hjärtkärlsjukdom och förtida död. I Göteborgsstu
dien jämfördes drygt 33 000 personer med typ 1diabetes och en 
medelålder på 35 år med en frisk kontrollgrupp om 166 000 perso
ner med matchande kön, ålder och bostadsregion. 

Efter åtta år kunde man konstatera att 3 procent av deltagarna i 
diabetesgruppen fått diagnosen hjärtsvikt jämfört med 1 procent 
i kontrollgruppen. Efter att ha justerat för olika faktorer såg fors
karna att personer med typ 1diabetes löpte cirka 4,7 gånger ökad 
risk att sjukhusvårdas för hjärtsvikt. De såg också att god blod
sockerkontroll och normal njurfunktion kan verka skyddande, 
men det är oklart vilka mekanismer som ligger bakom den ökade 
risken.

Selenbrist kopplat till ovanlig form av hjärtsvikt
Selenbrist kan vara en riskfaktor för en ovanlig form av hjärtsvikt 
som drabbar kvinnor strax före förlossning eller månaderna när
mast efter. Det visar en avhandling vid Umeå universitet som stu
derat kvinnor i Nigeria. 65

Peripartum kardiomyopati eller PPCM debuterar under senare 
delen av graviditeten eller upp till fem månader efter förlossning
en. Kvinnor av afrikanskt ursprung drabbas i högre utsträckning 

Milstolpar inoM forskningen
a  EKG-apparaten, som visar om hjärtat får den blodförsörjning 

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

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

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

 sammandragningarna i hjärtats kammare.
a  Utvecklandet av ICD, en implanterbar defibrillator som får hjär-

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

kan opereras in hos patienter med mycket svår hjärtsvikt.

än andra. Tillståndet kan vara livshotande och många återfår ald
rig normal hjärtkapacitet.

Det är okänt hur många kvinnor i Sverige som drabbas av PPCM, 
men om man räknar om siffror från Tyskland till svenska förhål
landen skulle det grovt räknat innebära cirka 35 fall per år. 66

Studien som ligger till grund för avhandlingen omfattar 54 
kvinnor med PPCM och 77 friska kvinnor och är gjord på tre spe
cialistsjukhus i Kano, Nigeria. Resultaten visar att 77 procent av 
PPCMpatienterna hade kritiskt låga nivåer av selen. Om ytterli
gare forsking kan bekräfta sambandet kan det leda till ny praxis 
för förebyggande och bot av sjukdomen.

Motion höjer livskvaliteten
En sammanfattning från Statens beredning för medicinsk utvär
dering, SBU, konstaterar att fysisk träning 3−5 gånger i veckan 
och 30−60 minuter per gång i 3−6 månader höjer livskvaliteten för 
personer med hjärtsvikt och minskar antalet sjukhusinläggningar 
upp till ett år efter rehabiliteringen. 67

Fördelarna med den fysiska träningen var oberoende av kön, ål
der, grad av hjärtsvikt och typ av träningsprogram. Slutsatserna är 
dock endast möjliga att dra vid systolisk hjärtsvikt eftersom studi
erna i den rapport som ligger till grund för SBU:s sammanfattning 
i huvudsak avser personer med denna typ av hjärtsvikt. 

Dödligheten varken ökade eller minskade på kort sikt, medan 
man såg en trend till minskad dödlighet på lång sikt.

Forskning pågår
HjärtLungfonden stödjer flera forskningsprojekt inriktade på 
hjärtsvikt, både hur sjukdomen ska kunna förebyggas och be
handlas.

Ett stort projekt som leds från Sahlgrenska akademin i Göte
borg syftar till att vinna ny kunskap om riskfaktorer, behandling 
och prognos hos yngre när det bland annat gäller hjärtsvikt.68  Stu
dien omfattar en kartläggning av hjärtsviktspatienter som är yngre 
än 55 år, en klinisk studie av personer med hjärtsvikt för att kart
lägga medicinska bakomliggande faktorer samt registerstudier. 

I Lund kartlägger forskare genetiska varianter som ökar risken 
för hjärtsvikt, förmaksflimmer och klaffsjukdom. 69 Forskarna 
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För mAksFlImmer

Var tionde mellan 70 
och 79 år är drabbad
Den vanligaste hjärtrytmrubbningen är förmaksflimmer. Vid 
förmaksflimmer uppstår elektriska signaler på flera olika ställen i 
förmaken och förmaksmuskulaturen ”flimrar” med små, knappt 
urskiljbara rörelser och med en alldeles för hög hastighet. Denna 
elektriska oreda gör att förmaken inte drar ihop sig som de ska 
och inte samarbetar med kamrarna. Dessutom arbetar de alldeles 
för fort. Den dåliga samordningen mellan förmak och kamrar gör 
att hjärtats förmåga att pumpa runt blodet försämras. Förmaks
flimmer kan uppträda då och då som attacker, men det kan också 
vara kroniskt. 

I hjärtats båda förmak finns ett litet utrymme som kallas för
maksöra. Vid förmaksflimmer är risken stor att blodet står stilla 
i förmaksörat och bildar en blodpropp. Proppen kan sedan följa 
med blodbanan upp till hjärnan och orsaka stroke. Socialstyrelsen 
rekommenderar därför att personer med förmaksflimmer och 
ytterligare en riskfaktor för stroke behandlas med blodproppsfö
rebyggande medel.

Så många är drabbade
a   Cirka 300 000 personer i Sverige beräknas ha förmaksflimmer.
a   Mörkertalet är stort och endast drygt 200 000 har fått diagnosen 

förmaksflimmer. 71

a   Varje år drabbas cirka 30 000.
a   Varje år får 6 000 personer stroke till följd av förmaksflimmer.
a   Minst 60 procent av dem som har förmaksflimmer har också en 

annan underliggande hjärtkärlsjukdom som högt blodtryck, 
hjärtsvikt, hjärtklaffssjukdom eller typ 2diabetes.

Symptom
a   Symptomen på förmaksflimmer är hjärtklappning som upplevs 

som obehaglig och ofta nedsatt prestationsförmåga, trötthet 
och energilöshet.

Socialstyrelsen utreder screening
Socialstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att utreda behovet 
av ett nationellt screeningprogram för förmaksflimmer i syfte att 
förhindra stroke. 72

Förekomsten av förmaksflimmer ökar starkt med stigande ålder 
och nära 10 procent av alla mellan 70 och 79 år har förmaksflim
mer. Men upp till en tredjedel av alla personer med förmaksflim
mer, som bör ha strokeförebyggande behandling, är både odiag

avser även att använda kliniskt material från Skånes universitets
sjukhus för att utvärdera betydelsen av dessa genvarianter på 
sjukdomens förlopp och på effekten av olika behandlingsmetoder. 
Arbetet kan leda till nya möjligheter att förutsäga sjukdom eller 
skräddarsy behandlingar.

En studie i Linköping utvärderar effekterna av fysisk träning 
med medicinsk yoga hos patienter med kronisk hjärtsvikt. 70 De få 
studier som hittills utvärderat effekterna av yoga i den här patient
kategorin har endast varit små pilotstudier. I Linköpingsstudien 
ingår 200 personer som antingen lottas till träning eller till kon
trollgrupp. Sedan följs grupperna upp när det gäller fysisk funk
tion, livskvalitet, symptom på depression, sömn och kognition. 
Trots att forskningen visat att fysisk aktivitet förbättrar livskvalitet 
och funktionsförmåga hos hjärtsviktspatienter är det ofta svårt att 
motivera dem till träning. Eftersom medicinsk yoga är lätt att ut
föra i hemmet och passar äldre patienter är det viktigt att utvärdera 
metoden.  

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 samt 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 

symptomen och förbättrar livskvaliteten vid hjärtsvikt.
a  Utveckla läkemedel som motverkar de system av stresshor-

moner som aktiveras vid hjärtsvikt.
a  Hitta den bästa behandlingen för hjärtsviktspatienter vars 

hjärtan 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 hjärt-

svikt.
För att möta utmaningarna och nå Hjärt-Lungfondens mål krävs 
mer stöd till svensk hjärtforskning.

Uppföljning på hjärtsviktsmottagningar
Hjärt-Lungfonden anser att fler personer med hjärtsvikt bör följas upp på 
särskilda hjärtsviktsmottagningar. Det minskar både sjuklighet och död 
och leder till bättre egenvård, att patienterna bättre följer behandlingen 
och förbättrad livskvalitet. 250 000 personer i Sverige beräknas lida av 
hjärtsvikt. Dödligheten är cirka 20 procent.

Bättre läkemedelsbehandling
Högt blodtryck ökar risken för hjärtsvikt. Både Sveriges Kommuner och 
Landsting och Socialstyrelsen har konstaterat att det finns stora möjlig-
heter att förbättra läkemedelsbehandlingen av hjärtsviktdrabbade. Fler 
som har hjärtsvikt borde få behandling som sänker blodtrycket i kombi-
nation med betablockerare.

Fler bör få sviktpacemaker
Hjärt-Lungfonden anser att fler patienter med hjärtsvikt i Sverige bör få 
sviktpacemaker. Även om antalet nya implantat sakta stiger är under-
behandlingen fortfarande omfattande för både män och kvinnor.
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nostiserade och obehandlade. Socialstyrelsen ska därför utreda 
om screening bör införas och i så fall vid vilken ålder. 

Den metod som utvärderas är så kallat tumEKG, som kan 
 användas i hemmet. Under två till fyra veckor mäter man vid flera 
tillfällen sitt EKG hemma. På detta sätt registreras EKG vid flera 
tidpunkter och med metoden ökar möjligheterna att upptäcka så 
kallade tysta förmaksflimmer.

Som vid all screening ska en etisk bedömning göras där pro
grammets positiva effekter vägs mot de negativa. Dessutom krävs 
en hälsoekonomisk utvärdering av vad ett nationellt screening
program för förmaksflimmer skulle innebära. En remissversion 
av rekommendationen blev klar i oktober 2016 och en slutversion 
kommer under våren 2017.

Förmaksflimmer: vården i dag
Behandlingen av flimmerpatienter  
skiljer sig åt i landet
Med stöd av forskningen rekommenderar Socialstyrelsen att per
soner med förmaksflimmer och ytterligare en riskfaktor för stroke 
– exempelvis hjärtsvikt, högt blodtryck, hög ålder, tidigare hjärt
infarkt, tidigare stroke eller TIA – behandlas med blodproppsfö
rebyggande medel. Trots det finns det regionala skillnader när det 
gäller tillgång till denna typ av behandling i Sverige. 

Enligt Socialstyrelsen var det 2014 63 procent av alla patienter 
som vårdats på sjukhus för förmaksflimmer och som hade minst 
en ytterligare riskfaktor för stroke, som hämtade ut recept på 
blodproppsförebyggande läkemedel. Skillnaden mellan lands
tingen var stora och varierade mellan över 70 procent i Västman
land, Halland samt på Gotland och 56 procent i Jönköping.73 

Socialstyrelsen påpekar att alla patienter med förmaksflimmer 
inte bör behandlas med blodförtunnande läkemedel, men att en 
nivå på 80 procent är rimlig, vilket inget landsting når upp till. 
(f igur 16 )

Motmedel mot ny blodförtunnande medicin
Den blodproppshämmande behandlingen vid förmaksflimmer är 
antingen warfarin eller något av de nyare medlen som går under 
samlingsnamnet NOAK (non-vitamin K antagonist oral anticoagulants). 
Warfarin har nackdelen att substansen medför ökad risk för blöd
ning och kräver täta kontroller med blodprov. Därför drar sig 
många patienter för att ta warfarin. NOAKläkemedlen har i multi
nationella studier visat att de förebygger stroke lika bra eller bättre 
än warfarin och att risken för hjärnblödning är lägre. Dessutom 
kräver de inte täta kontroller med blodprov.

Eftersom den blodproppshämmande behandlingen gör att blo
det får svårare att levra sig är det viktigt att det vid en nödsituation 
finns ett motmedel, en antidot, som upphäver effekten av behand
lingen. Det kan handla om att en person råkar ut för en svår olycka 
eller hastigt måste genomgå en operation.

En antidot mot warfarin har funnits relativt länge, men det var 
först under 2015 som det kom en antidot mot ett av NOAKläke
medlen. Motmedlet upphäver den blodproppshämmande effekten 
på bara några minuter.

Figur 16. Andel flimmerpatienter som får blodförtunnande 
behandling
Andel patienter som sjukhusvårdats för förmaksflimmer och som 
hade ytterligare en riskfaktor för stroke under 2011–2013 och som 
hämtat ut blodförtunnande läkemedel från apotek under första 
halvåret 2014. Alla åldrar, åldersstandardiserade värden.
Källa: Socialstyrelsen: Öppna jämförelser Läkemedelsbehandlingar 2014
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screeningprogram för förmaksflimmer 
Hjärt-Lungfonden ställer sig positiv till ett nationellt screeningprogram 
för förmaksflimmer i syfte att förhindra stroke. Nästan var sjätte person 
som drabbas av stroke gör det som en följd av förmaksflimmer. 

Fler bör få blodproppsförebyggande behandling 
Hjärt-Lungfonden anser att fler med förmaksflimmer och ytterligare en 
riskfaktor för stroke bör behandlas med blodproppsförebyggande 
 behandling. Dessutom måste de regionala skillnaderna i tillgången till 
 behandlingen utjämnas.
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Nya forskningsrön
Samband mellan låg lungvolym 
och  förmaksflimmer
Det finns flera kända riskfaktorer för förmaksflimmer, som högt 
blodtryck och fetma. En avhandling som under våren 2016 lades 
fram vid Lunds universitet och som har stöd av HjärtLungfonden 
visar att även låga lungvolymer ökar risken för förmaksflimmer. 74 
Lungvolym är måttet på hur mycket luft som får plats i lungan 
och en möjlig förklaring till kopplingen till förmaksflimmer kan 
vara att lungvolymen påverkar cirkulationen genom tryckänd
ringar i bröstkorgen. Sambandet är detsamma för rökare som för 
ickerökare.

I ett annat delarbete i avhandlingen undersöktes huruvida det 
har någon betydelse hur snabbt en person utvecklar riskfakto
rer som högt blodtryck och fetma och resultaten visade att de 
personer som uppvisade snabbast ökning av blodtryck, vikt och 
blodsocker löpte ökad risk att få förmaksflimmer, oberoende av 
utgångsvärdet och andra faktorer.
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I ytterligare ett delarbete undersöktes om det fanns samband 
mellan extra hjärtslag och förmaksflimmer. Deltagarna i studien 
registrerade 24 timmarsEKG, och resultaten visade att de som 
hade många extraslag hade ökad sannolikhet att drabbas av för
maksflimmer.

Avhandlingen bygger på data från de två befolkningsstudierna 
Malmö Förebyggande Medicin och Malmö Kost Cancer. Studierna 
omfattar över 30 000 deltagare vardera och genomfördes i slutet 
av 1990talet.

Inget samband mellan kaffe och förmaksflimmer
Det finns ingen koppling mellan kaffedrickande och förmaksflim
mer. Det visar en jämförande studie som gjorts av forskare vid 
Karolinska institutet. 75 Tidigare forskning har visat att måttfull 
konsumtion av kaffe verkar minska risken för kranskärlssjukdom 
och stroke, men man har länge trott att hög kaffekonsumtion ökar 
risken att utveckla förmaksflimmer.

Forskarna följde cirka 75 000 personer under tolv år och fann 
inget samband mellan kaffedrickande och förmaksflimmer, inte 
ens vid extremt många dagliga kaffekoppar. De gick sedan igenom 
fyra andra studier och slog ihop dem med sin egen studie, utan att 
resultatet förändrades.

Långa och tunga män riskerar flimmer
En studie som omfattar 1,2 miljoner 18åriga män som mönstrade 
mellan 1972 och 1995 visar att unga män som är långa och väger 
mycket löper ökad risk att drabbas av förmaksflimmer senare i livet. 76

Forskarna vid Karolinska institutet i Stockholm och Akademis
ka sjukhuset i Uppsala har följt upp männen under en mediantid 
av 26 år och såg en klar riskökning för flimmer hos den femtedel 
som var längst jämfört med den femtedel som var kortast. Det
samma gällde hög vikt.

Forskarna drar slutsatsen att det finns ett samband mellan 
kroppsyta och risk för förmaksflimmer. En möjlig orsak är att den 
ökade volymbelastningen på hjärtat som en större kropp innebär 
ökar risken för flimmer.

Forskning pågår
HjärtLungfonden stödjer flera forskningsprojekt inriktade på 
förmaksflimmer, både när det gäller förståelse för sjukdomen och 
hur man ska hitta så kallade tysta flimmer. 

I Linköping har forskare utvecklat ett modellsystem i vilket 
de  testar tiotusentals kemiska substanser med syftet att hitta 
tänk bara läkemedelskandidater mot hjärtarytmier. Effekten av 
 substanserna studeras i detalj och används för att utveckla nya 
 läkemedel, som så småningom kan testas. 77

Forskare i Lund studerar de mekanismer och riskfaktorer som 
är förknippade med utvecklingen av förmaksflimmer samt utveck
lar metoder för att utvärdera betydelsen av EKG för val av behand
ling hos drabbade. Forskningen syftar till att utveckla enkla och 
billiga metoder för att identifiera de som har hög risk att drabbas 
av förmaksflimmer. 78 Målet är att med ett enkelt EKG i kombina
tion med signalbehandling kunna beskriva förmakens elektriska 
signaler såväl före som efter uppkomst av förmaksflimmer.  

plötslIgt 
hjärtsto pp

Allt fler överlever  
hjärtstopp 
plötsligt hjärtstopp innebär att hjärtats pumpförmåga plötsligt och 
oväntat upphör. Hjärtstoppet orsakas oftast av akut hjärtsjukdom 
med kammarflimmer som skapar ett elektriskt kaos i hjärtat. Bland 
medelålders och äldre är åderförfettningssjukdom som hjärtinfarkt 
och kärlkramp den dominerande orsaken till plötsligt hjärtstopp. 

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).

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 förmaksflim-
mer, förbättra 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.



26 hjärtr apporten 2016

Bland yngre är det ofta en ovanlig hjärtsjukdom som ligger bakom, 
exempelvis medfödd hjärtmuskelsjukdom, onormala kranskärl, ärft
lig arytmisjukdom eller hjärtmuskelinflammation.

Vid kammarflimmer upphör pumpförmågan omedelbart att 
fungera. Detta är i förlängningen en katastrof för hjärnan, som är 
beroende av syresatt blod för att kunna fungera. Om den drabbade 
ska överleva måste därför hjärtrytmen återställas inom ett par minu
ter. Tiden till behandling med hjärtlungräddning (HLR) och hjärt
startare är därför helt avgörande för överlevnaden. Varje minut utan 
behandling minskar chansen till överlevnad med 10 procent. 

Det är livsavgörande att omgivningen larmar ambulans och 
omedelbart inleder HLR samt helst också återställer hjärtats rytm 
med en hjärtstartare. Hjärtlungräddning kan tredubbla chansen 
till överlevnad för personer som drabbas av hjärtstopp.

Så många är drabbade
a   Cirka 10 000 personer drabbas varje år av plötsligt hjärtstopp i 

Sverige. HLR påbörjas i cirka hälften av fallen.
a   Enligt preliminära siffror inträffade 5 130 bevittnade hjärtstopp 

år 2015. Knappt 11 procent av de drabbade överlevde.

Symptom
a   Den drabbade förlorar omedelbart medvetandet och saknar puls 

och normal andning.
a   Onormal andning (ytliga, långsamma, snarkande andetag) kan 

förekomma, men förmår inte syresätta blodet.

plötsligt hjärtstopp:  
omhändertagande och vård i dag
Allt fler räddas
Överlevnaden vid plötsligt hjärtstopp ute i samhället har kraftigt 
förbättrats under de senaste 20 åren. År 1992 räddades 124 personer 
till livet, år 2015 var motsvarande siffra 586. (f igur 1 7)

Figur 17. Antal räddade liv vid plötsligt hjärtstopp i samhället 
Antalet rapporterade räddade liv vid plötsligt hjärtstopp ute i 
samhället har ökat successivt och nådde 586 år 2015.
Källa: Hjärt-Lungräddningsregistret: Årsrapport 2016, sid 22

Figur 18. Antal drabbade och antal överlevande 
Antal rapporterade hjärtstopp utanför sjukhus per 100 000 
 invånare och antal överlevare per  100 000 invånare 2015.  
Källa: Svenska Hjärt-lungräddningsregistret, Årsrapport 2016, sid 100

600

500

19
91

19
93

19
95

19
97

400

20
13

20
15

19
99

20
01

20
03

20
05

20
07

20
09 20
11

300

200

100

0

Mål och utManingar
Varje år drabbas 10 000 personer i Sverige av plötsligt hjärtstopp. 
Knappt 11 procent av de som drabbas av ett bevittnat hjärtstopp 
överlever. Det är Hjärt-Lungfondens mål att inom tio år öka an-
talet överlevande genom att hitta orsakerna till hjärtstopp, före-
bygga insjuknande 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 per-

soner 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.

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 hjärtsjuk-
domar.
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Figur 20. Ambulansens responstid vid hjärtstopp, län 
Det skiljer över åtta minuter i ambulansens responstid, det vill säga 
mediantid mellan utlarmning och ankomst till patient, mellan länen 
i Sverige. Ambulansbevittnade hjärtstopp är inte medräknade.
Källa: Hjärt-lungräddningsregistret: Årsrapport 2016, sid 26

16144 62 10 1280

Östergötland är det län i Sverige som under 2015 lyckades rädda 
flest personer som drabbats av hjärtstopp utanför sjukhus räknat 
per 100 000 invånare. 79 (f igur 18 )

Nästan 70 procent av hjärtstoppen utanför sjukhus inträffar i 
hemmet, drygt 7 procent på gator och torg, ytterligare drygt 7 pro
cent på annan allmän plats som affärscentra, parker och sportan
läggningar, drygt 5 procent i ambulans och nästan 3 procent på 
vårdhem. 80

Kedjan som räddar liv
För att hjärtstoppsdrabbade ska kunna räddas till livet krävs snab
ba ingripanden. Man brukar tala om ”kedjan som räddar liv” och 
syftar då på tidigt larm, tidig hjärtlungräddning (HLR) och tidig 
defibrillering, det vill säga strömstöt över hjärtat.

Mediantiden från hjärtstopp till larm har sjunkit kraftigt med 
åren, från fem minuter 1992 till två minuter 2015. Samtidigt har 
andelen personer som fått hjärtlungräddning i väntan på ambu
lans stigit från 40 procent 1992 till preliminärt 77 procent 2015. 
Tiden till defibrillering var 11 minuter 2015.

När det gäller tiden mellan utlarmning och ambulansens an
komst till den drabbade har den emellertid ökat från sex minuter 
på 1990talet till tio minuter 2012, 2013 och 2014. 2015 sjönk dock 
mediantiden till nio minuter. 81 (f igur 19)  Det  skiljer mycket mellan 
länen. 82 (f igur 20)

Den fjärde länken i kedjan är den vård hjärtstoppspatienten får 
på sjukhuset. Av de patienter som var vid liv 30 dagar efter hjärt
stoppet hade fyra av tio behandlats med kyla, hälften hade genom
gått ballongvidgning och 4 procent bypassoperation. En fjärdedel 
hade fått en implanterbar defibrillator, ICD.

God hjärnfunktion hos de som överlever
Av dem som läggs in på sjukhus efter hjärtstopp överlever närmare 
hälften 30 dagar. De resterande avlider på sjukhuset och då huvud
sakligen på grund av svåra hjärnskador orsakade av lång fördröj
ning till effektiv behandling.

Av de överlevande har hela 93 procent god eller hygglig hjärn
funktion vid utskrivningen. Hjärnfunktionen uppskattas efter en 
skala 1−5 där 1 är god hjärnfunktion och 2 hygglig hjärnfunktion 
– det vill säga personen klarar sig hemma utan hjälp, men kan ha 
vissa neurologiska problem. 3 innebär att personen är vaken men 
institutionsbunden, 4 att personen är institutionsbunden och svår 
att få kontakt med, och 5 att personen är hjärndöd. 83 (f igur 2 1 )

Nya forskningsrön
HLR fördubblar chansen att överleva
Forskare vid Karolinska institutet och Högskolan i Borås har i 
en stor studie som stöds av HjärtLungfonden kunnat visa att de 
hjärtstoppspatienter som får hjärtlungräddning i väntan på am
bulansen har mer än fördubblade chanser att överleva. 84

Studien omfattar samtliga bevittnade fall av plötsligt hjärtstopp 
utanför sjukhus i Sverige mellan 1990 och 2011. I 51 procent 
av fallen inledde omkringstående hjärtlungräddning innan 
 ambulansens ankomst. Av de som fick hjärtlungräddning var 
10,5 procent, det vill säga en av tio, fortfarande i livet 30 dagar 
efter hjärtstoppet. Av de som inte fick hjärtlungräddning var 
 motsvarande siffra 4 procent.
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Figur 19. Ambulansens responstid vid hjärtstopp 
Mediantiden mellan utlarmning av ambulans och ankomst 
till  patient har ökat kraftig jämfört med 1990-talet.
Källa: Hjärt-lungräddningsregistret: Årsrapport 2016, sid 20
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Det fanns ett starkt samband mellan tiden till hjärtlungrädd
ning och överlevnad – ju snabbare de drabbade fick hjälp, desto 
bättre var överlevnaden. (f igur 2 2)

Succé för hjärtstartare i samhället
Utplaceringen av hjärtstartare i samhället har räddat många liv. 
En studie vid Karolinska institutet som har stöd av HjärtLung
fonden visar att i de fall allmänheten använt hjärtstartare vid ett 
hjärtstopp överlever sju av tio drabbade. 85 

Forskarna har granskat närmare 500 fall av plötsligt hjärtstopp 
som inträffat ute i samhället i Stockholm och där hjärtstartare har 
använts. I 69 procent av fallen användes hjärtstartare av ambulans
personal och i 11 procent av så kallade first responders, det vill 
säga poliser och brandmän med utbildning i hjärtlungräddning. 
I 6 procent av fallen handlade det om allmänhet som använde sig 
av självinstruerande hjärtstartare som placerats ut på allmän plats 
eller på företag.

I de fall där ambulanspersonal svarat för defibrilleringen var 
överlevnaden efter 30 dagar 31 procent. När first responders 
 använde hjärtstartare var överlevnaden 42 procent och när allmän
heten gripit in med hjärtstartare var överlevnaden hela 70 procent.

Resultaten visar tydligt hur viktigt det är att den som drabbas av 
ett hjärtstopp får behandling med hjärtstartare innan ambulansen 
hinner fram.

Forskning pågår
HjärtLungfonden stödjer flera forskningsprojekt om plöts
ligt hjärtstopp, både sådana som är inriktade på att öka hjärt
lungräddningen ute i samhället och sådana som har fokus på 
behandlingen på sjukhus.

Ett projekt som bedrivs vid Karolinska institutet har syftet att 
i ännu högre utsträckning än i dag försöka rädda hjärnan vid 

plötsligt hjärtstopp. I dag kyls hjärtstoppspatienterna ner vid 
ankomsten till sjukhus, men i den aktuella studien har ambulans
personalen med sig en kylkateter som omedelbart kan föras upp i 
näsan på den drabbade och kyla ner hjärnan. 86

Ett annat projekt som bedrivs i samarbete mellan Karolinska 
institutet och Uppsala universitet ska besvara frågan om hjärt
stoppspatienter bör få en omedelbar kranskärlsröntgen eller om 
det går bra att göra det senare under vårdförloppet. 87 I en pilot
studie kommer deltagarna att lottas till akut kranskärlsröntgen 
eller sedvanlig behandling och sedan följs patienterna upp med 
avseende på komplikationer relaterade till ingreppet, överlevnad, 
neurologisk funktion samt hjärtats pumpfunktion. Resultaten ska 
ligga till grund för en större överlevnadsstudie.

Ett tredje projekt ska slå fast om inblåsningar är nödvändiga 
vid hjärtlungräddning eller om det är lika effektivt med enbart 
bröstkompressioner. 88 I studien instruerar larmoperatören som 
tar emot samtal om ett misstänkt hjärtstopp vittnet att antingen 
ge standardHLR eller enbart kontinuerliga kompressioner. När 
ambulans kommer till platsen behandlas alla drabbade likadant, 
det vill säga med avancerad HLR. Om förenklad HLR med enbart 
bröstkompressioner visar sig lika effektiv som dagens metod med 
både bröstkompressioner och inblåsningar, skulle det kunna 
innebära att rekommendationen kan förenklas och att i princip 
alla i samhället skulle kunna ingripa vid hjärtstopp, vilket borde 
kunna öka överlevnaden.

Ett samarbetsprojekt mellan Högskolan i Borås och Göteborgs 
universitet ska belysa om så kallat passivt benlyft, då benen lyfts 
cirka 20 grader i det akuta skedet, kan öka överlevnaden i hjärt
stopp utanför sjukhus. Målsättningen med benlyftet är att för
bättra cirkulationen och blodtillförseln till vitala organ. Studien 
omfattar cirka 3 000 patienter och bearbetning av data pågår.  

Figur 21. hjärnfunktion vid utskrivning 
Uppskattad hjärnfunktion hos hjärtstoppspatienter som skrevs 
ut levande från sjukhus 2015. 1 på skalan innebär god hjärnfunktion. 
Ju högre siffra på skalan, desto sämre är hjärnfunktionen.
Källa: Svenska Hjärt-lungräddningsregistret: Årsrapport 2016, sid 27
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öka användandet av hjärtstartare!
Hjärt-Lungfonden anser att det behövs fler hjärtstartare i Sverige och att 
de som finns får en ökad användning. Närheten till en hjärtstartare kan 
vara skillnaden mellan liv eller död. Om en person som drabbas av hjärt-
stopp får hjälp med hjärt-lungräddning och hjärtstartare inom tre minu-
ter kan 7 av 10 överleva. Därför bör alla som äger en hjärtstartare regist-
rera den på hjärtstartarregistret.se, placera och märka den så att den 
syns väl och den som kan hjärt-lungräddning bör anmäla sig till SMS-liv-
räddarprojektet på smslivraddare.se. Politikerna bör ta ansvar för att fler 
offentliga miljöer blir hjärtsäkra zoner.

hjärt-lungräddning till alla!
Utbildning i hjärt-lungräddning (HLR) är inskriven i skolans läroplan för 
högstadiet. Hjärt-Lungfonden anser att detta måste efterföljas. HLR som 
obligatoriskt moment bör införas även i körskoleutbildningen. Det bör 
också vara ett krav på arbetsplatser att alla anställda har utbildning i 
hjärt-lungräddning. Hjärt-lungräddning kan tredubbla chansen till över-
levnad för personer som drabbas av hjärtstopp. 

snabbare ambulans!
Hjärt-Lungfonden anser att responstiden för ambulansen måste minska. 
För att hjärtstoppsdrabbade ska kunna räddas till livet krävs snabba ingri-
panden, men ambulansens responstid har ökat med 4 minuter (medi-
antid) sedan 1990-talet.
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meDFöDDA hjärtFel

Ettårsöverlevnaden 
har ökat markant
varje år föds cirka 1 000 barn i Sverige med hjärtfel. Vissa av 
hjärtfelen 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 el
ler i den övre delen av stora kroppspulsådern. Det förekommer 
också att kropps och lungpulsådrorna har bytt plats, så kallad 
transposition. Vid diagnosen enkammarhjärta har barnet bara en 
fungerande 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 
drabbas av hjärtrytmrubbningar, där en del är ärftligt betingade 
och/eller medfödda.

Så många är drabbade
a   Varje år föds cirka 1 000 barn med ett hjärtfel i Sverige.
a   Överlevnaden till vuxen ålder är cirka 95 procent.

a   Hjärtfelet kan vara en missbildning, en hjärtmuskelsjukdom el
ler en hjärtrytmrubbning.

medfödda hjärtfel: vården i dag 
Den barnhjärtkirurgiska vården i Sverige är sedan 1993 koncen
trerad till Drottning Silvias barn och ungdomssjukhus vid Sahl
grenska universitetssjukhuset i Göteborg och Skånes universitets
sjukhus i Lund. Detta i kombination med stora framsteg inom 
forskningen och utvecklingen av dagens sjukvård har gjort att 
överlevnaden för barn med medfödda hjärtfel har ökat, från cirka 
60 procent på 1960talet till dagens cirka 95 procent.

En rapport från Socialstyrelsen i mars 2016 visar att ettårsöver
levnaden hos barn med svåra och potentiellt livshotande hjärtfel 
har ökat markant för barn födda under perioden 2007−2014 jäm
fört med 1999−2006. Till exempel har överlevnaden bland barn 
födda med den svåra missbildning som kallas enkammarhjärtan 
ökat från 58 till 74 procent. I det statistiska material som tagits 
fram utifrån data från flera register syntes det inte någon skillnad 
mellan regionerna när det gäller överlevnaden bland barn som 
fötts med svåra hjärtfel. 89

Med dagens teknik är det möjligt att redan i fosterlivet se miss
bildningar i hjärtat. Andelen så kallade fetala diagnoser har ökat 
kraftigt bara sedan 2012, och allra mest när det rör enkammar
hjärtan. 90 (f igur 23)  Detta har stor betydelse eftersom sjukvården 
kan planera födsel vid sjukhus med högspecialiserad vård. Där
med ökar chansen för barnet att överleva.

Allt fler transplantationer sedan 2005
I kvalitetsregistret Swedcon, som är ett gemensamt register för 
barn och vuxna med medfödd hjärtsjukdom, fanns vid utgången 
av 2014 totalt 114 unika patienter som genomgått  transplantation 
av hjärta eller hjärtalungor. Av dessa hade 107 genomgått 
 hjärttransplantation och sju personer transplantation av både 
hjärta och lungor. Fyra patienter hade reopererats och alltså 

Figur 22. överlevnad efter 30 dagar i relation till tiden till hlr 
Chanserna att överleva ett hjärtstopp är helt avhängigt att den drabbade snabbt får hjärt-lungräddning. Klart bäst överlevnad hade de som fick 
HLR inom tre minuter. 
Källa: Hasselqvist-Ax et al: Early Cardiopulmonary Resuscitation in Out-of-Hospital Cardiac Arrest, The New England Journal of Medicine, Juni 2015
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 genomgått två hjärttransplantationer. Antalet transplantationer 
har ökat sedan 2005, men verkar nu i stort sett ligga stilla. (f igur 25) 
Det är inte känt om detta beror på att behovet av transplantationer 
är oförändrat eller om orsaken är organbrist.91

Hos 43 av de hjärtopererade var den bakomliggande diagnosen 
en förvärvad hjärtsjukdom, framför allt dilaterad kardiomyopati, 
som innebär att den ena eller båda hjärtkamrarna är förstorade 
och fungerar dåligt. Majoriteten av dem har sannolikt en missbild
ning som är medfödd, dock kan man bara koppla en mutation till 
avvikelsen hos en del. I andra fall kan en genomgången hjärtmus
kelinflammation vara orsaken. Hos elva var transposition (det vill 
säga att kropps och lungpulsådrorna har bytt plats) bakomlig
gande huvuddiagnos och i 26 fall enkammarhjärta.

Av de 118 transplantationerna rörde 94 barn under 18 år. De 
flesta opereras under de första två levnadsåren samt strax före 
och under tonårsperioden. Vid hjärttransplantation var de yngsta 
patienterna spädbarn, det vill säga yngre än ett år, och den äldsta 
60 år gammal.

Den första svenska hjärttransplantationen på ett spädbarn ägde 
rum 1997 och sedan dess har totalt tolv spädbarn hjärttransplante
rats varav åtta var i livet vid 2014 års utgång. 92 (f igur 2 4)   
 

Nya forskningsrön
Vuxna med komplexa medfödda hjärtfel har 
 nedsatt muskelstyrka
Den medicinska och kirurgiska utvecklingen gör att gruppen 
 vuxna med medfödda hjärtfel stadigt växer. De flesta kan leva 
 normala liv, men forskning vid Umeå universitet visar att i jäm
förelse med befolkningen i övrigt har fler, framför allt de med 
komplexa hjärtfel, nedsatt kondition och dålig muskelstyrka. 93 
Forskningen har stöd av HjärtLungfonden.

Patienterna med medfödda hjärtfel var i Umeåstudien lika 
aktiva på medel till högintensiv aktivitetsnivå som de hjärtfriska 
kontrollpersonerna. Det kan tyda på att den nedsatta prestations
förmågan som ses hos många patienter med medfödda hjärtfel 
inte orsakas av brist på fysisk aktivitet.

Forskarna går nu vidare för att ta reda på vad som kan vara 
 orsaken till att personer med medfödda hjärtfel avviker från 
 befolkningen i övrigt när det gäller muskelstyrka. Bland  annat 
vill man titta på om de med medfödda hjärtfel har en annan 
 fördelning mellan muskler, fett och ben i kroppen än friska 
och om muskel fibrerna ser annorlunda ut.

Koppling mellan havandeskapsförgiftning 
och medfött hjärtfel 
En kanadensisk studie visar på ett samband mellan preeklampsi, 
ofta kallat havandeskapsförgiftning hos den blivande modern 
och medfött hjärtfel hos barnet. 94 Studien omfattar nästan två 
miljoner barn födda mellan 1989 och 2012 och medfödda hjärtfel 
definierades som missbildningar i hjärtat eller stora kärl. Hjärt
rytmrubbningar och hjärtmuskelsjukdomar omfattades i studien 
inte av definitionen medfödda hjärtfel.

Resultaten av studien visar att kvinnor med havandeskapsför
giftning födde 16,7 barn med hjärtfel per 1 000 barn jämfört med 

Mål och utManingar
Varje dag föds tre barn i Sverige med hjärtfel. Det är Hjärt-Lung-
fondens mål att forskningen inom fem år ska ha nått så långt att 
alla allvarliga hjärtfel ska upptäckas och åtgärdas i tid så att hjärt-
sjuka 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.

Figur 23. Andel fetala diagnoser vid olika missbildningar före 
2013 och 2013–2014 
Antalet hjärtdiagnoser som ställs redan i fosterlivet har ökat 
markant sedan 2012. Andelen enkammarhjärtan som upptäcks 
i fosterlivet har ökat mest, men även för övriga allvarliga hjärtfel 
har andelen ökat. Fallots anomali är ett komplicerat hjärtfel som 
innebär att barnet både har en förträngning vid hjärtklaffen mot 
lungpulsådern, ett hål i skiljeväggen mellan  hjärtkamrarna och en 
förtjockad högerkammarvägg. Transposition innebär att kropps- 
och lungpulsådern har bytt plats.
Källa: SWEDCON: Årsrapport 2014, sid 17
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8,6 per 1 000 barn för kvinnor utan havandeskapsförgiftning. 
Framför allt var det tidigt insjuknande som ökade risken för med
födda hjärtfel.

Preeklampsi kännetecknas av högt blodtryck och äggvita i uri
nen hos modern. Symptomen kan debutera efter graviditetsvecka 
20 men i de flesta fall uppträder symptom först efter vecka 34.

Medfött hjärtfel ökar risken för stroke hos unga
En stor svensk studie visar att unga med medfött hjärtfel har nästan 
elva gånger högre risk att drabbas av ischemisk stroke, det vill säga 
en blodpropp i hjärnan, än unga som fötts med friskt hjärta. 95 

Studien, som har stöd av HjärtLungfonden, har jämfört alla 
födda med hjärtfel mellan 1970 och 1993, sammantaget 26 000, 
med 260 000 hjärtfriska födda under samma period. Grupperna 
följdes upp till 2011.

I absoluta tal var antalet strokedrabbade litet, men risken var 
ändå förhöjd, framför allt för personer med komplexa hjärtfel. De 
som dessutom hade kardiovaskulära riskfaktorer som högt blod
tryck och förmaksflimmer hade ytterligare förhöjd risk.

Onormala kranskärl hos unga ökar risken för 
plötsligt hjärtstopp
En vanlig orsak till plötsligt hjärtstopp hos unga är hjärtmuskel
sjukdomen hypertrof kardiomyopati. Den innebär att hjärtmus
keln eller väggen mellan kamrarna är förtjockad, vilket kan leda 
till förträngningar i någon av kamrarna och svårighet för hjärtat 
att pumpa ut blodet.

Figur 25. Antal transplantationer 
Antalet transplantationer av barn med medfödda hjärtfel och 
hjärtsjukdom och vuxna med medfödda hjärtfel har ökat något 
sedan 2005, men verkar ha stabiliserat sig på en nivå på cirka 35 på 
en fyraårsperiod.
Källa: SWEDCON: Årsrapport 2014, sid 42

Figur 24. Ålder vid hjärttransplantation respektive hjärt-lungtransplantation 
Hjärttransplantationer av barn sker oftast under de första två levnadsåren samt just före och under tonåren. 
80 av de 107 hjärttransplanterade och fyra av de sju hjärt-lungtransplanterade levde vid 2014 års utgång.
Källa: SWEDCON: Årsrapport 2014, sid 43
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Amerikanska studier har visat att den näst vanligaste orsaken till 
plötsligt hjärtstopp hos unga är kranskärlsanomali, det vill säga en 
medfödd missbildning av kranskärlen. Tillståndet, som är ovanligt, 
innebär att kranskärlen som förser själva hjärtmuskeln med blod 
startar från fel ställe. Precis som ofta är fallet vid hypertrof kardio
myopati inträffar plötsliga hjärtstopp som beror på kranskärlsano
malier under eller direkt efter fysisk ansträngning. 96

Varningstecken för kranskärlsanomali är svimning och 
bröstsmärta vid ansträngning. Om den drabbade söker sjukvård 
görs i allmänhet EKG och ultraljudsundersökning men – vilket en 
fallbeskrivning publicerad i Läkartidningen i augusti 2015 visar – är 
det inte säkert att dessa undersökningar upptäcker kranskärlsano
malin. Till detta krävs mer avancerad bildteknik, som datortomo
grafi eller magnetkamera. 

Forskning pågår 
HjärtLungfonden stödjer flera forskningsprojekt inriktade på 
medfödda hjärtfel, både sådana som syftar till att rädda fler liv och 
sådana med fokus på hjärtbarnens livskvalitet, även i vuxen ålder.

Ett forskningsprojekt ska utveckla ett strukturerat övergångs
program för unga med medfödda hjärtfel och undersöka om ung
domar 16−18 år som får genomgå ett sådant program är bättre på 
att ta över ansvaret för sin hälsa än ungdomar som får sedvanlig 
vård. 97 Studien ska genomföras i Göteborg, Lund, Stockholm och 
Umeå och ledas från Göteborg. Studien kommer att ge vetenskap
ligt stöd för om övergångsprogram är effektiva. Om man med 
övergångsprogrammet uppnår ökad delaktighet och självbestäm
mande kan det påverka egenvårdsförmågan och därmed långsik
tigt förbättra förutsättningarna för att unga med hjärtfel kan leva 
ett gott och längre liv. 

HjärtLungfonden finansierar även ett nationellt samordnings 
och infrastrukturprojekt som bland annat omfattar en nationell 
biobank för medfödda hjärtsjukdomar där blod, saliv och 
vävnadsprover från patienter med medfödd hjärtsjukdom samt 
från deras föräldrar ska samlas. 98 Målet är att förbättra diagnos

tisering, vård och behandling av medfödda hjärtfel genom att ge 
svenska hjärtforskare en bas för forskning kring de ärftliga och 
biokemiska faktorer som bidrar till uppkomst av medfödd hjärt
sjukdom. Projektet syftar också till att förstå om dessa har bety
delse för hjärtfunktionen senare i livet. Projektet är ett samarbete 
mellan Sveriges universitetssjukhus.

Ytterligare ett projekt som finansieras av HjärtLungfonden 
syftar till att bygga upp ett nationellt register för unga med hjärt
muskelsjukdom (kardiomyopati). Utifrån insamlade data ska fors
karna försöka hitta riskfaktorer för tidig död i hjärtsvikt vid olika 
typer av kardiomyopatier samt jämföra effektiviteten av olika läke
medel i att förhindra livsfarliga hjärtrytmrubbningar vid hypertrof 
kardiomyopati. 99  

stroke

Strokedrabbade får 
snabbare hjälp
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, så kallad 
kryptogen stroke.

Stroke kan även uppkomma vid bristning i ett av kärlen, och 
denna typ av stroke betecknas hjärnblödning eller hemorragisk 

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 barn med en viss 
typ av särskilt svåra hjärtfel kan födas på sjukhus med närhet till 
barnhjärtkirurgi. 

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 en del av de ärftliga hjärtsjukdomarna.

a  Gertrud, ett hjärtnätverk som gör det möjligt att bedöma 
ultraljudsbilder på distans. Tekniken knyter ihop Sveriges barn-
hjärtkliniker och ökar möjligheterna att både utveckla vården 
och att rädda liv i akuta situationer. Systemet har bekostats av 
Hjärt-Lungfonden.

stöd vuxna med medfödda hjärtfel!
Hjärt-Lungfonden anser att fler vuxna med medfödda hjärtfel bör erbju-
das uppföljning inom den specialiserade hjärtvården. Det skulle kunna 
minska dödligheten i gruppen.

Fler barnhjärtläkare!
Det finns för få barnhjärtläkare i Sverige i dag. De som finns är fullt upp-
tagna med att behandla hjärtsjuka barn och har därmed svårt att få tid till 
forskning, samtidigt som det finns få tjänster för utbildning. Hjärt-Lung-
fonden anser att snabba insatser behövs för att upprätthålla den gemen-
samma kompetensen i landet där intensivutbildning, understödjande av 
nätverk och gemensamma portaler är nödvändiga. 
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stroke. Blödningen kan uppstå inne i hjärnvävnaden (intracerebral 
blödning) eller mellan hjärnans hinnor (subarachnoidalblöd
ning). Vanliga orsaker till intracerebral blödning är högt blod
tryck, kärlmissbildningar och blodförtunnande behandling. Van
ligaste 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.

Stroke utgör den vanligaste orsaken till neurologiska funk
tionsnedsättningar hos vuxna. Med närmare en miljon vårddagar 
årligen är stroke den enskilda kroppsliga sjukdom som svarar för 
flest vårddagar på svenska sjukhus.

Ett enkelt sätt att kontrollera om en person kan ha drabbats av 
stroke är att göra det så kallade AKUTtestet. Om personen plöts
ligt 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.

Så många är drabbade
a   Varje år insjuknar cirka 30 000 personer i stroke i Sverige. 100

a   Varje år drabbas dessutom mellan 8 000 och 12 000 personer av 
ett varningstillstånd för stroke som kallas TIA.

a   Omkring 100 000 lever med sviterna av stroke, cirka 20 000 av 
dem klarar sig inte själva.

Symptom
a   Vanliga symptom är plötslig förlamning och känselnedsättning i 

kroppens ena sida, talsvårigheter och förlust av synfältet.
a   Yrsel, huvudvärk, illamående och kräkningar är andra symptom.
a   Nästan hälften av de drabbade har svårt att svälja i det akuta 

skedet.

stroke: vården i dag
Forskning har visat att om en strokedrabbad person kommer 
under vård inom 4,5 timmar och det visar sig att det handlar om 
en ischemisk stroke, det vill säga en blodpropp, kan man sätta in 
proppupplösande läkemedel, trombolys. Behandlingen ökar kraf
tigt chanserna till neurologisk återhämtning och minskar risken 
för permanenta hjärnskador.

Däremot får trombolys aldrig användas vid hjärnblödning. Där
för är det nödvändigt med en hjärnröntgen innan behandlingen 
sätts in.

Enligt Socialstyrelsens riktlinjer ska den akuta vården av stro
kepatienter ske vid särskilda strokeenheter. Det är specialiserade 
vårdavdelningar där all personal har expertkunnande om stroke 
och rehabilitering.

I Sverige får drygt 91 procent av strokepatienterna vård på en 
strokeenhet någon gång under vårdtillfället, vilket är strax ovan 
de 90 procent som kvalitetsregistret Riksstroke satt som hög mål
nivå. 101 Men det är fortfarande drygt en femtedel av patienterna 
som inte får särskild strokevård under det kritiska första dygnet på 
sjukhus. 102

Andelen patienter behandlade med trombolys eller tromb
ektomi, då proppen tas bort på mekanisk väg med hjälp av ett litet 

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 blodpropps- 
bildning.

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, trombektomi.
a  Utvecklandet av vetenskapligt beprövade rehabiliterings metoder.

Mål och utManingar
Varje år drabbas cirka 30 000 svenskar av stroke och hälften avli-
der eller blir svårt funktionsnedsatta. Det är Hjärt-Lungfondens 
mål att forskningen inom tio år ska ha nått så långt att antalet av-
lidna halverats 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 hjärn-

blödningar.
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 indi-
vidbaserad sekundärprevention.

a  Hitta nya rehabiliteringsmetoder efter stroke.
För att möta utmaningarna och nå Hjärt-Lungfondens mål krävs 
mer stöd till svensk strokeforskning.

instrument, har fortsatt att öka i Sverige och uppgick 2014 till 12 
procent. Dock föreligger stora variationer mellan sjukhusen, mel
lan 3 och 24 procent, vilket tyder på att trombolys fortfarande är 
underutnyttjat vid många sjukhus. 103

Hos patienter med stroke som orsakats av en blodpropp i ett 
större kärl, vilket i allmänhet är liktydigt med en allvarlig stroke, 
är enbart trombolysbehandling sällan tillräckligt effektivt. Nya rön 
från flera internationella studier visar att hos denna patientgrupp 
ger kompletterande trombektomi efter trombolys en fördubbling 
av andelen som blir återställda jämfört med enbart trombolysbe
handling. Trombektomi kan dock bara utföras vid specialiserade 
enheter, något som kräver nya vårdprocesser. Arbete med detta 
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pågår, Västra Götalandsregionen införde exempelvis under våren 
2016 nya medicinska riktlinjer för trombolys och trombektomi vid 
stroke. Dessutom pågår arbetet med att revidera Socialstyrelsens 
nationella riktlinjer för strokesjukvård.

Baserat på ny forskning ändrade Socialstyrelsen under 2014 de 
nationella riktlinjerna för trombolys vid stroke och tog bort den 
tidigare övre åldersgränsen på 80 år. Under 2014 behandlades 12 
procent av männen och 11 procent av kvinnorna mellan 81–84 år 
med trombolys, vilket är en fördubbling jämfört med tre år tidiga
re. Även för åldersgrupperna 85–89 år och 90 år och äldre skedde 
en mindre ökning. 32 procent av samtliga patienter som genom
gick behandling som öppnar det tilltäppta kärlet var över 80 år. 104

Tiden till behandling allt kortare
Vid stroke är tiden till behandling avgörande för utgången. Det är 
därför viktigt att optimera både transporten till sjukhus och tiden 
från ankomsten till sjukhuset till trombolys i de fall det rör sig om 
ischemisk stroke (doortoneedletiden), så att den sammantagna 
tiden från symptomdebut till behandling blir så kort som möjlig 
och hamnar under den kritiska gränsen 4,5 timmar. Inom den 
tiden ska patienten hunnit genomgå både en klinisk bedömning 
och datortomografi. 

Mediantiden från symptomdebut till ankomst till sjukhus var 67 
minuter 2014, vilket var oförändrat från året före. 

Tiden från ankomst till sjukhus till trombolys (doortoneedle) 
var 45 minuter 2014, att jämföra med 48 minuter 2013 och 55 mi
nuter 2012. Tjugotre av landets sjukhus hade mediantider på 40 
minuter eller mindre, och Riksstroke anser att det är fullt realistiskt 
att uppnå genomsnittliga door to needletider på under 40 minuter.

Den totala mediantiden från symptomdebut till trombolys var 
två timmar 2014, en förkortning med 20 minuter jämfört med 
2011. (f igur 26 )  Variationen i mediantid mellan landstingen är drygt 
50 minuter. (f igur 2 7)  105

Figur 26. mediantid från symptomdebut till behandling 
Mediantiden från symptomdebuten till behandling för patienter som 
fått trombolys har kortats avsevärt på bara tre år. Framför allt är det 
den så kallade door-to-needle-tiden som kortats.
Källa: Riksstroke: Årsrapport 2014, sid 97

Figur 27. mediantider från symptomdebut till behandling för 
strokepatienter som fått trombolys
Mediantiden från symptomdebut till behandling för patienter som fått 
trombolys skiljer sig mellan landstingen/regionerna. För landsting med 
stora geografiska avstånd ligger transporttiden ofta 20-40 minuter över 
genomsnittet, men många  lyckas kompensera detta med korta door-
to-needle-tider.      
 Källa: Riksstroke: Årsrapport 2014, sid 98      
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En av fem drabbade avlider inom tre månader
Nästan en av fem strokedrabbade avlider inom tre månader och 
ungefär lika många blir beroende av andra för att kunna sköta av 
och påklädning och sin personliga hygien.

Kvalitetsregistret Riksstrokes tremånadersuppföljning visar att 18 
procent av de strokedrabbade avlidit inom 90 dagar. Andelen skiljde 
sig kraftigt mellan stroketyperna – den var 15 procent vid hjärnin
farkt (ischemisk stroke) och 34 procent vid hjärnblödning. 106

Av de som klarade sin personliga hygien på egen hand före in
sjuknandet i stroke var 19 procent beroende av hjälp efteråt. 107

Drygt 60 procent av patienterna i Riksstrokes uppföljning hade 
eget boende utan kommunal hemtjänst, drygt 20 procent hade 
eget boende med kommunal hemtjänst, 15 procent fanns i sär
skilda boenden och 2 procent i ”annan boendeform”, vilket i vissa 
fall innebar att de var inlagda på sjukhus. 108 

Samordnad rehab i hemmet bäst vid stroke
En rapport från Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU, 
visar att strokedrabbade snabbt bör få lämna sjukhuset och genom
gå en samordnad och strukturerad rehabilitering i hemmet. 109

I dag är det vanligt att rehabiliteringen efter stroke sker inom 
ramen för öppen eller slutenvården. Men enligt SBU är det bättre 
om rehabiliteringen kan ske i hemmet. För att rehabiliteringen 
ska lyckas är det dock viktigt att den strokedrabbade tas omhand 
av ett team med olika kompetenser, men där samtliga har special
kunskaper om strokevård. Det kan då handla om läkare, sjukskö
terska, arbetsterapeut, fysioterapeut och logoped.

Metoden är fortfarande ovanlig i Sverige.

Nya forskningsrön
Högutbildade får bättre vård
Högutbildade får bättre vård vid stroke och överlevnaden är högre 
jämfört med lågutbildade. Det visar forskningsprojektet Equal
Stroke som sedan 2012 bedrivits vid Umeå universitet. I projektet 
har forskarna använt sig av kvalitetsregistret Riksstroke och flera 
av Socialstyrelsens register. De har granskat överlevnad och till
gång till såväl akuta som sekundärpreventiva vårdinsatser, bland 
annat utifrån utbildningsnivå.

Resultaten visar att överlevnaden efter stroke är högre bland pa
tienter med universitetsutbildning än bland dem med gymnasie
utbildning, vilka i sin tur har högre överlevnad än dem med enbart 
grundskoleutbildning. 110 Skillnaderna var oberoende av kön och 
ålder och uppträdde redan under den första månaden efter stroke 
för att sedan bli allt större. Ett år efter stroke var dödligheten 19 
procent för universitetsutbildade, 23 procent för de med gymna
sieutbildning och 31 procent för dem med enbart grundskola. 

Reperfusionsbehandling vid ischemisk stroke innebär att 
blodproppen i kärlet avlägsnas, antingen med hjälp av proppupp
lösande behandling, trombolys, eller på mekanisk väg, trombe
ktomi. Materialet i EqualStroke visar att 12,5 procent av de univer
sitetsutbildade fick sådan behandling jämfört med 10,9 procent 
av de med gymnasieutbildning och 9,6 procent av de med enbart 
grundskola.111 Däremot var det ingen skillnad i tillgång på vård på 
strokeenhet.

Förmaksflimmer ökar kraftigt risken för ischemisk stroke och 
för att förhindra en andra stroke bör därför patienter med flim
mer få blodförtunnande läkemedel utskrivet i samband med att de 
lämnar sjukhuset. Forskarna fann att 47,3 procent av de univer
sitetsutbildade med förmaksflimmer fick denna typ av läkemedel 
utskriven. Motsvarande siffra för gymnasieutbildade var 40,6 pro
cent och för de med enbart grundskola 32,2 procent. 112 (f igur 28 )

Makar till strokedrabbade har lägre livskvalitet
Makar till strokepatienter upplever lägre hälsorelaterad livskvali
tet än makar till friska. Den lägre livskvaliteten finns ännu sju år 
efter partnerns insjuknande visar en studie som ingår i den stora 
SAHLSISstudien vid Sahlgrenska akademin i Göteborg och som 
har stöd av HjärtLungfonden. 113

Studien omfattar cirka 500 personer där hälften var makar till 
strokedrabbade och hälften hade friska makar. Samtliga stroke
drabbade var yngre än 70 år. Efter sju år följdes de upp och det 
visade sig att makar till strokedrabbade genomgående värderade 
sin livskvalitet lägre än friska. Det gällde både fysisk och mental 
hälsa samt socialt liv.

Psykisk ohälsa i tonåren ökar  
risken för tidig stroke 
En studie som gjorts av forskare vid Sahlgrenska akademin visar 
att depression, ångest och missbruk i tonåren kan kopplas till en 
ökad risk för tidig stroke senare i livet. Risken minskar emellertid 
för dem som håller sig i god fysisk kondition. 114

Tidigare forskning vid Sahlgrenska akademin i Göteborg har 
visat att antalet strokefall bland personer yngre än 65 år har ökat i 
Sverige och i dag utgör en femtedel av alla strokefall. Tidig stroke 
leder ofta till långsiktiga funktionshinder, inklusive nedsatt ar
betsförmåga.

I den nya studien har forskarna följt drygt 45 000 svenska män 
födda mellan 1950 och 1987 som diagnostiserades med psykisk 
ohälsa i samband med att de mönstrade vid 18 års ålder. Det visade 
sig att 1,65 procent av dem insjuknade i stroke senare i livet, att 
jämföra med 0,63 procent i den stora grupp på över en miljon som 
inte hade någon psykisk diagnos vid mönstringen. Riskökningen 
var störst för dem som missbrukade, men även depression och 
ångest ökade risken för tidig stroke.

Forskarna såg också att de män som hade en god fysisk kondi
tion inte hade en ökad risk för stroke, trots sin psykiska ohälsa. 
Fysisk träning kan med andra ord verka skyddande för personer 
som mår psykiskt dåligt.

Forskning pågår
HjärtLungfonden stödjer flera forskningsprojekt med fokus på 
stroke. Ett av dem är Uppdrag: Besegra Stroke, som är en av världens 
bredaste forskningssatsningar för förbättrade behandlingsmetoder 
vid akut stroke. Målsättningen är att halvera antalet som dör i stroke 
och fördubbla antalet överlevande som klarar sig utan hjälp. 115

Projektet är ett samarbete mellan HjärtLungfonden och Karo
linska institutet och fokuserar på fem områden – att hitta stroke, 
att öppna kärlet, att rädda och skydda hjärnan samt att minimera 
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risken för permanent funktionsnedsättning hos de drabbade. 
Bland annat kartlägger forskarna betydelsen av riskfaktorerna 
högt blodtryck, högt blodsocker och förhöjd kroppstemperatur, 
både var för sig och i kombination, och hur en aktiv behandling 
av dem påverkar sjukdomsförloppet vid stroke. I en annan studie 
undersöks den så kallade blodhjärnbarriären, som normalt skyd
dar hjärnan genom att förhindra att olika ämnen och blodceller 
lämnar blodbanan och når hjärnans celler. Vid stroke skadas oftast 
blodhjärnbarriären. Målsättningen för forskningen är att hitta nya 
verktyg för att upprätthålla blodhjärnbarriärens normala funktion 
vid stroke.

Ett annat stort projekt som har stöd av HjärtLungfonden är 
SAHLSIS (the Sahlgrenska Study on Ischemic stroke) vars målsättning 
dels är att öka kunskapen om riskfaktorer för stroke, dels öka 
kunskapen om hur det går i ett långtidsperspektiv efter stroke 
med målet att hitta metoder för att förbättra vården och rehabili
teringen av strokedrabbade. 116 Bland annat undersöker forskarna 
om det finns genetiska varianter som ökar risken för stroke och 
om det finns markörer i blodet som visar på ökad risk att avlida, 
drabbas av funktionshinder eller en ny stroke eller hjärtinfarkt ef
ter stroke. Forskarna är även med och leder en stor internationell 
studie vars syfte är att finna genetiska varianter som har betydelse 
för graden av återhämtning efter stroke.  

Figur 28. socioekonomiska skillnader vid stroke 
Överlevnaden efter stroke är större hos universitetsutbildade än 
hos övriga och högutbildade får även bättre akut och sekundär-
preventiv vård. Siffrorna är beräknade på åren 2010–2012 och när 
det gäller reperfusion avser de patienter yngre än 80 år.
Källa: Eriksson et al: Kvalitetsregistret Riksstroke visar på ojämlik strokevård, Läkartidningen, 
2015;122:DR7H
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vård på strokeenhet för alla!
Trots att många strokedrabbade får vård på strokeenhet är det fortfaran-
de en femtedel av patienterna som inte får särskild strokevård under det 
första dygnet på sjukhus. Hjärt-Lungfonden anser att alla strokedrabbade 
ska få särskild strokevård direkt.

Fler bör få trombolys!
Hjärt-Lungfonden anser att trombolys är underutnyttjat vid många sjuk-
hus i landet. Dessutom är variationen stor i hur metoden används.

snabbare trombolys!
Hjärt-Lungfonden anser att tiden från symptomdebut vid stroke till be-
handling ska vara så kort som möjligt och även tiden från ankomsten till 
sjukhuset till trombolys. Den senare tiden bör ligga på under 40 minuter 
jämfört med genomsnittet på 45 minuter 2014. 

rehabilitering i hemmet!
Hjärt-Lungfonden anser att fler strokedrabbade snabbt ska få lämna sjuk-
huset och få samordnad och strukturerad rehabilitering i hemmet.
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DIABetes

Stor risk att drabbas av 
hjärt-kärlsjukdom
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 2diabetes. 

Insulin är det hormon som hjälper kroppens celler att öppna 
sig och ta emot energi, det vill säga socker. Vid typ 1diabetes 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 1diabetes drabbar i första hand barn och ungdomar och 
 utgör omkring 10 procent av alla diabetesfall. 

Vid typ 2diabetes är känsligheten för insulin nedsatt hos krop
pens celler, vilket innebär att de har svårare att ta upp energin. Krop
pen försöker kompensera genom att öka produktionen av insulin. 
Så småningom orkar bukspottskörteln inte producera mer insulin 
och blodsockerhalterna blir då förhöjda. Typ 2diabetes kallades ti
digare åldersdiabetes och drabbar vanligen personer över 40 år.

Det finns en stark koppling mellan diabetes och hjärtkärlsjuk
dom. Personer med diabetes löper två till tre gånger högre risk att 
insjukna och avlida i hjärtkärlsjukdom än befolkningen i övrigt. 

Risken för hjärtinfarkt och stroke är två till fyra gånger högre. 
Personer med diabetes som drabbas av plötsligt hjärtstopp har 
dessutom sämre chanser att överleva än hjärtstoppspatienter utan 
diabetes. 117 Diabetes ökar också risken att avlida vid stroke.

Diabetes behandlas med tabletter som ökar insulinkänsligheten 
eller injektioner av insulin, men det är också viktigt att äta rätt och 
motionera regelbundet. Oavsett typ av diabetes är det främsta må
let för behandlingen att hålla blodsockret på så normal nivå som 
möjligt. Blodsockrets genomsnittliga nivåer de senaste sex till åtta 
veckorna kan mätas med ett prov som kallas HbA1c.

Diabetessjuka blir allt tyngre
Övervikt och fetma är riskfaktorer för typ 2diabetes och även för 
hjärtkärlsjukdom. Under de senaste 20 åren har genomsnittligt 
BMI ökat för både män och kvinnor med typ 2diabetes och allt 
färre är normalviktiga, det vill säga har ett BMI lägre än 25. Samti
digt har andelen med fetma (BMI 30 och över) ökat från 32 till 44 
procent. 118 (f igur 29)  I åldersgruppen 30−60 år, det vill säga relativt 
unga personer med typ 2diabetes, hade 54 procent av männen 
och 61 procent av kvinnorna ett BMI över 30. 119

BMI, eller kroppsmasseindex, räknas fram genom att man tar 
vikten i kilo dividerat med längden i kvadrat. 

Rökning är en annan riskfaktor för hjärtkärlsjukdom. Andelen 
rökare är betydligt högre bland personer med typ 2diabetes än 
bland befolkningen i övrigt, framför allt i den yngre åldersgrup
pen 30−60 år. Där rökte 23 procent av kvinnorna och 25 procent av 
männen.

Så många är drabbade
a   I Sverige har minst 450 000 personer diabetes. 120

a   Cirka 85−90 procent av alla som har diabetes har typ 2diabetes.

Symptom
a   Symptomen på diabetes är bland annat ökad törst, stora urin

mängder och onormal trötthet. 

Figur 29. Utvecklingen av BmI för personer med typ 2-diabetes 
Andelen normalviktiga med typ 2-diabetes har minskat från 26 till 17 procent 
sedan 1996 samtidigt som andelen med fetma ökat från 32 till 44 procent.
Källa: Nationella Diabetesregistret: 20 years of successful improvements, sid 30
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Diabetes: vården i dag
För att minska risken för skador på njurar, ögon och nerver strä
var sjukvården efter att HbA1c, som avspeglar det genomsnittliga 
blodsockervärdet under en period av 6−8 veckorna, ska ligga 
under 52 mmol/mol. Det finns dock utrymme för individuella mål 
där man tar hänsyn till faktorer som om diabetessjukdomen är 
svår eller lättbehandlad, ålder och samsjuklighet och hur länge 
patienten haft diabetes.

Medan sambandet mellan HbA1c och risk för skador på nju
rar, ögon och nerver är tydligt, är det mer osäkert när det gäller 
sambandet mellan HbA1c och risken för hjärtkärlsjukdom. Även 
vid god blodsockerkontroll innebär typ 2diabetes en ökad hjärt
kärlrisk, vilket delvis beror på att typ 2diabetiker ofta samtidigt 
har högt blodtryck och blodfettsrubbningar. Det är därför mycket 
viktigt att personer med typ 2diabetes har ett blodtryck lägre än 
140/85 mmHg och ett LDLkolesterol lägre än 2,5 mmol/l. 

Hälften av de som behandlas för diabetes inom primärvården, 
vilket i princip endast är personer med typ 2diabetes, har ett 
HbA1c (långtidsblodsocker) under 52 mmol/mol. 54 procent har 
ett blodtryck lägre än 140/85 mmHg och 53,3 procent har ett LDL
kolesterolvärden under 2,5 mmol/l. 121 (f igur 30)

Nya forskningsrön
Överdödligheten vid typ 2-diabetes  
högst för yngre
Det är känt att personer med typ 2diabetes löper högre risk för 
död än andra. I en stor studie som har fått stöd av HjärtLungfon
den har forskare vid Göteborgs universitet undersökt dödligheten 
hos över 400 000 personer registrerade i Nationella diabetesregist
ret och jämfört dem med över två miljoner friska individer. 122

Studien visar att risken för förtida död varierar kraftigt, från stor 
risk för överdödlighet i vissa patientgrupper till låg risk i andra, 
beroende på ålder, blodsockerkontroll och förekomst av skador på 
njurarna. 

Totalt sett var överdödligheten bland patienter med typ 2diabe
tes 27 procent, men det var stor skillnad mellan äldre och yngre. 
God blodsockerkontroll och frånvaro av njurskador hade en skyd
dande verkan i alla grupper.

För diabetessjuka över 65 år var dödligheten bland dem med bra 
blodsockerkontroll och utan njurskador i nivå med den i övriga be
folkningen. Vid 55–65 år var dödligheten endast lätt ökad, medan 
en betydande risk sågs hos personer under 55 år, även om bra blod
socker och frånvaro av njurskador även här verkade starkt skyddan
de. I den yngre gruppen var en betydligt större andel rökare, vilket 
eventuellt till viss del kan förklara den större överdödligheten. 

Resultaten tyder på att det är mycket viktigt att förhindra njur
komplikationer. Risken för skador på njurarna minskar om diabe
tessjukdomen upptäcks tidigt.

Figur 30. Andel med typ 2-diabetes som når behandlingsmålen 
Allt större andel av personer med typ 2-diabetes som vårdas inom 
ramen för primärvården når behandlingsmålen för långtidsblod-
socker, HbA1c, blodtryck och LDL-kolesterol. Kurvorna tenderar 
dock att plana ut under de senaste tre åren.
Källa: Nationella Diabetesregistret: 20 years of successful improvements, sid 35, 43 och 45
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Fetmakirurgi ökar chans till överlevnad vid 
typ 2-diabetes
En studie vid Sahlgrenska akademin i Göteborg visar att en fetma
operation, gastric bypass, mer än halverar risken för hjärtsjukdom 
och död för patienter med både fetma och typ 2diabetes. Studien 
omfattar över 12 000 personer med både fetma, definierat som ett 
BMI högre än 35, och diabetes där hälften genomgick gastric by
pass. Samtliga följdes upp under i genomsnitt 3,5 år. 123

Risken för död minskade med 58 procent bland de opererade 
jämfört med de patienter med diabetes som inte opererades, ris
ken för hjärtinfarkt minskade med 49 procent och risken för död 
orsakad av hjärtsjukdom var 59 procent lägre.

Forskarna spekulerar i om de gynnsamma effekterna av ope
rationen kan bero på viktminskningen, förändringar i kroppens 
funktion och ämnesomsättning, förbättrad vård och behandling, 
förändrad livsstil eller en kombination av flera av dessa faktorer.

Banbrytande läkemedel minskar risken för 
 hjärt-kärlsjukdom
Det nya läkemedlet Jardiance har i en banbrytande studie visat sig 
minska risken för hjärtkärlsjukdom hos personer med typ 2dia
betes. 124

Drygt 7 000 personer med typ 2diabetes ingick i studien. 4 700 
av dem behandlades med en daglig dos av det nya läkemedlet och 
de övriga med placebo. Därutöver fick samtliga standardbehand
ling för att sänka blodsocker, blodtryck och kolesterol. Syftet var 
att få veta hur många som dog i hjärtkärlsjukdom eller drabbades 
av icke dödlig infarkt eller stroke under studiens gång och patien
terna följdes upp i snitt drygt tre år. 

Resultaten visar att Jardiance jämfört med placebo minskade 
risken att drabbas av någon hjärtkärlhändelse med 14 procent, 
risken att dö i hjärtkärlhändelse med 38 procent och risken för 
död oavsett orsak med 32 procent. 

Jardiance minskar njurarnas återupptag av socker från urinen, 
vilket medför att mer socker försvinner ur kroppen med urinen 
och att blodsockernivåerna går ner. 

Resultaten visar också att läkemedlet minskar risken för inlägg
ning på sjukhus på grund av hjärtsvikt med 35 procent, ett fynd 
som ger anledning för forskarna att inleda nya studier med syftet 
att se om läkemedlet även har effekt på patienter med kronisk 
hjärtsvikt oavsett om de har typ 2diabetes eller inte.

Forskning pågår
HjärtLungfonden stödjer flera forskningsprojekt med fokus på 
kopplingen mellan diabetes och hjärtkärlsjukdom.

Forskare i Umeå studerar kopplingen mellan bålfetma och diabe
tes och hjärtkärlsjukdom. Framför allt anses det vara fettinlagringar 
runt och inuti organ som hjärta och lever som ökar risken för dessa 
sjukdomar. Genom att studera fettvävens funktion hoppas fors
karna kunna nå ökad förståelse för fetmarelaterad sjuklighet, något 
som i framtiden kan skapa förutsättningar för att kunna förebygga 
och behandla typ 2diabetes och hjärtkärlsjukdom vid fetma. 125

I Uppsala arbetar forskare med ett stort projekt där man bland 
annat samlar in tarmfloraprover från Uppsaladelen av SCAPIS
studien. Avsikten är att undersöka kopplingen mellan tarmflora, 
åderförfettning och andra riskfaktorer för diabetes och hjärtkärl
sjukdom. En annan gren av forskargruppens arbete har som syfte 
att hitta gener vars variation påverkar risken för hjärtkärlsjukdom 
hos personer med diabetes. Målet är att få svar på varför diabetes
sjuka har ökad risk för hjärtkärlsjukdom. 126  

mät blodsockret hos hjärtinfarktdrabbade
Hjärt-Lungfonden anser att Socialstyrelsen bör ta fram tydliga riktlinjer 
för att mäta blodsockervärdet hos samtliga hjärtinfarktspatienter. Det 
finns en stark koppling mellan diabetes, som kännetecknas av förhöjd 
blodsockernivå, och hjärt-kärlsjukdom. Personer med diabetes löper två 
till tre gånger högre risk att insjukna och avlida i hjärt-kärlsjukdom än be-
folkningen i övrigt.
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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 den effekt magtarmhormonet GLP-1 har på 
diabetespatienter.

a  Upptäckten att statiner minskar risken för diabetessjuka att 
drabbas av hjärtsjukdom. 

Mål och utManingar
I dag har omkring 450 000 personer diabetes. Diabetes ökar 
kraftigt risken att drabbas av hjärt-kärlsjukdom. Det är Hjärt-
Lungfondens mål att forskningen inom tio år ska förstå samban-
det mellan sjukdomarna 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.
a  För att möta utmaningarna och nå Hjärt-Lungfondens mål krävs 

mer stöd till svensk forskning om kopplingen mellan diabetes 
och hjärt-kärlsjukdom.
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hjärninfarkt – blodpropp i något av hjär-
nans kärl, kallas även ischemisk stroke.

Ischemi – syrebrist.

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

kardiomyopati – hjärtmuskelsjukdom. 

kardiovaskulär sjukdom  
– hjärt- kärlsjukdom.

klinisk prövning – en undersökning på 
friska eller sjuka människor för att studera 
effekten av ett läkemedel eller behandlings-
metod.

kolesterol – en typ av blodfetter som bru-
kar 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 
riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom.

metabola syndromet – en störning i 
 ämnesomsättningen som ökar risken att 
 drabbas av diabetes och hjärt-kärlsjukdom.

mr-kamera – en medicinsk teknik 
för bildgivande diagnostik (magnetisk 
 resonanstomografi).

ordlista
Ateroskleros – åderförfettning.

Benartärsjukdom – otillräcklig 
 blod cirkulation i benen, oftast orsakad av 
 åder förfettning. Kallas även fönstertit-
tarsjuka. 

Betablockerare – läkemedel som  skyddar 
hjärtat mot stresshormoner och lugnar 
hjärtrytmen.

Biomarkör – ett vitt begrepp som inne-
fattar olika mätbara processer som kan 
användas för att till exempel diagnostisera 
sjukdomar, förutsäga prognos och svar på 
olika behandlingar.

BmI – Body mass index eller kroppsmasse-
index räknas ut med formeln vikten (kg) 
 dividerat med längden i kvadrat.

crt – sviktpacemaker.

Defibrillator – apparat som genom en 
 elchock 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.

First responders – poliser och brandmän 
med utbildning i hjärt-lungräddning.

glukos – blodsocker. 

hbA1c – det värde som speglar kontrollen 
av blodsockret över längre tid.

hjärnblödning – bristning i något av 
 hjärnans kärl, kallas även hemorragisk 
stroke.

pcI – ballongvidgning.

placebo – verkningslöst medel.

plack – inlagringar i kärlväggen.

randomiserad studie – studie där slum-
pen 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 symp-
tom på sjukdomen.

sekundärprevention – livsstilsföränd-
ringar och behandlingar i syfte att undvika 
återfall i en sjukdom.

statiner – läkemedel som sänker 
 kolesterolhalterna i blodet.

stent – rörformat metallnät som sätts in i 
ett kranskärl i samband med ballongvidg-
ning.

tIA – när en liten blodpropp tillfälligt 
 stoppar blodflödet i ett av hjärnans kärl. 
Proppen  upplöses snabbt av sig själv men 
utgör en  varningssignal för stroke.

trombektomi – metod att avlägsna 
en  blodpropp med ett instrument.

trombolys – behandling med 
 blodproppsupplösande läkemedel.
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