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Plötslig oväntad död hos till synes frisk
och yrkesaktiv vuxen – några reflektioner

Plötslig oväntad död hos en
till synes frisk och yrkesaktiv
vuxen i sina bästa år – eller hos
ett barn – är ett trauma inte
bara för de allra närmaste utan
också för en vidare krets av vän-
ner, bekanta och arbetskamra-
ter. Frågor om hur och varför
tränger sig på och blir en del av
sorgeprocessen. Behovet av att
»förstå» för att kanske kunna
»acceptera» är framträdande
inslag i vår kulturkr ets. 

I detta nummer av Läkartidningen
presenterar Jovan Rajs och medarbeta-
re två fallbeskrivningar avseende unga
personer som drabbats av plötslig och
till synes helt oväntad död [1]. Efter
rättsmedicinsk och psykosocial obduk-
tion konkluderas att: »... efter uteslutan-
de av andra dödsorsaker är arbetsrelate-
rad stress med åtföljande fatal hjärtaryt-
mi den mest sannolika orsaken till des-
sa två unga människors förtida död».

Vi har ombetts kommentera denna
artikel utifrån vårt perspektiv från kli-
niskt arbete med patienter som överlevt
hjärtstopp eller som på andra sätt doku-
menterat sjukdom med varierande risk
för plötslig död. 

Bakomliggande hjärtsjukdom
ej påvisad hos 5 procent
Undersökningar av individer som

avlidit i samband med hjärtstopp eller
vilka överlevt en sådan händelse talar
för att bakomliggande hjärtsjukdom
inte kan påvisas hos cirka 5 procent [2-
4], en siffra som inte väsentligt avviker
från den av författarna citerade. 

Hos patienter där man kan spåra en
bakomliggande orsak är kranskärls-

och hjärtmuskelsjukdom (kardiomyo-
pati) de vanligaste orsakerna, med den
först nämnda i absolut dominans. 

Primära elektriska rub bningar
Hos en del av de individer som över-

levt ett hjärtstopp kan man med olika
metoder påvisa så kallade primära
elektriska rubbningar, tillstånd som ka-
raktäriseras av en ökad elektrisk labili-
tet och som medför en (ökad) risk för
livshotande arytmier. Exempel på såda-
na tillstånd är lång QT-syndromet
(LQTS), som finns i både medfödda
och förvärvade former, och Brugada-
syndromet. 

Dessa tillstånd har delvis kunnat
knytas till förändringar i cellmembra-
nernas kalium- och natriumkanaler. Det
är sedan många år väl känt att vissa pa-
tienter med LQTS kan få livshotande
arytmier vid stark sinnesrörelse, plöts-
ligt starka ljud, eller andra situationer
med stress. Inget av dessa tillstånd kan
påvisas vid obduktion. 

»Idiopatiskt kammarflimmer»
När varken strukturell hjärtsjukdom

(kranskärlssjukdom, kardiomyopati,
klaffel, etc) eller primär elektrisk rubb-
ning kan påvisas talar man om »idiopa-
tiskt kammarflimmer». Detta utesluter
inte närvaro av en strukturell eller funk-
tionell abnormitet. Det är däremot klart
att våra nuvarande metoder inte kan på-
visa dem. 

I ett internationellt register (initierat
1992) har man hittills samlat 160 pati-
enter med denna diagnos, och från det-
ta har man (hittills) lärt sig att återfalls-
risken är cirka 30 procent (vilket är läg-
re än för kranskärlssjuka patienter), be-
tablockare och antiarytmiska läkeme-
del synes inte ha någon förebyggande
effekt, och endast sju personer har un-
der denna tid utvecklat tecken på struk-
turell hjärtsjukdom [5]. 

Hjärtrusningar av olika slag kan hos
vissa personer provoceras av fysisk och
psykisk stress, men faktorer som ökar
hjärtats känslighet för stresshormoner,
såsom överskott på sköldkörtelhormon,
alkohol, koffein och betastimulerare,
spelar också en roll, något som också
påpekats av författarna. Därtill behövs

en utlösande faktor, vanligen ett extra-
slag från hjärtats övre (förmaken) eller
vid kammararytmier dess nedre delar
(kamrarna). 

Annan orsak i dessa fall?
Den fråga som inställer sig är förstås

om man hos de nu presenterade indivi-
derna kan identifiera någon annan tänk-
bar orsak till ökad arytmibenägenhet.

Ökad fettinlagring i hjärtats yttre och
mellersta lager (särskilt i den högra
kammaren) kännetecknar den så kalla-
de arytmogena högerkammardysplasin
(ARVD, arrhythmogenic right vent-
ricular dysplasia). Avgränsningen mot
normalt förekommande fettinlagring är
tidigt i förloppet erkänt svår. Obduktio-
nen påvisade fettinlagring i båda de
beskrivna individernas hjärtan, och där-
med uppstår frågan om det kunde röra
sig om en tidig form av ARVD? 

Fanns det i övrigt något hos dessa två
individer som skulle ha kunnat öka aryt-
mibenägenheten? Förutom de av förfat-
tarna nämnda infektionstecknen (bron-
kiten), betastimulerarbehandlingen och
sömnapnésyndromet hos mannen, så
skulle det vara kvinnans klorokin-
behandling. Det är oklart varför och hur
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’’ Arbetsrelaterad stress
och utbrändhet anges enligt
rapporter i massmedierna
vara en vanlig orsak till
sjukskrivning under de se-
naste åren. Någon parallell
ökning av antalet plötsliga
och oväntade dödsfall har
inte kommit till vår känne-
dom, något man borde se
om det verkligen finns en
enkel relation mellan risken
för plötslig dödande hjärt-
rytmstörning och arbets-
relaterad stress. ’’
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länge hon tagit klorokin. Den interna-
tionella litteraturen innehåller (enligt
PubMed) åtminstone ett fall av kardio-
vaskulär kollaps efter en låg dos till en
frisk ung individ [6].

Utbrändhet?
Arbetsrelaterad stress och utbränd-

het anges enligt rapporter i massmedi-
erna vara en vanlig orsak till sjukskriv-
ning under de senaste åren. Någon pa-
rallell ökning av antalet plötsliga och
oväntade dödsfall har inte kommit till
vår kännedom, något man borde se om
det verkligen finns en enkel relation
mellan risken för plötslig dödande
hjärtrytmstörning och arbetsrelaterad
stress. 

Implanterbar def ibrillator
Går det då att hitta »riskindivider»?

Arbetet med det internationella regist-
ret avseende patienter med idiopatiskt
kammarflimmer har påvisat svårighe-
terna att hitta riskmarkörer för återfall
bland individer som redan bevisligen
åtminstone en gång haft en livshotande
arytmi. Omvänt har det inte heller gått
att påvisa faktorer som skyddar mot
återfall. Av detta skäl har behandling
med den implanterbara defibrillatorn
hos denna patientgrupp framstått som
det naturligaste alternativet. 

Som alla intressanta fallrapporter
väcker också denna en rad frågor, men
ger oss samtidigt anledning att hålla
ögonen öppna för såväl nya patofysio-
logiska mekanismer som gamla hot i ny
förklädnad.
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Kamp om barnen än en gång 
eller förtr oendefullt samarbete?

Förra gången det krigades
mellan allmänmedicinare och
pediatrik er var jag själv ganska
ny som allmänmedicinare och
en aning skakad av tongångarna
i debatten. Med ett par decenni-
ers erfarenhet av sjuka och fris-
ka barn bakom mig, och lika
många år av gott samarbete
med barnläkare, känner jag mig
mer förvånad än skakad av per-
spektivlösa påhopp som Ian Mo-
dins i Läkartidningen 43/00 (si-
dan 4890). 

Modin argumenterar för att barnlä-
karen bör vara barnets självklare huslä-
kare. Han har fått svar på tal av Mats
Andersson i samma nummer av LT. Jag
vill komplettera på några punkter. 

Fram för flimmerdoktor er?
I Modins värld finns ingen plats för

generalister. En logisk konsekvens av
hans resonemang är att alla patienter
med knäbesvär bör få träffa en knädok-
tor, alla patienter med hjärtflimmer får
träffa flimmerdoktorer etc. Varför skul-
le man nöja sig med en »ortopedgene-
ralist» eller en kardiolog eller (oh,
hemska tanke!) en vanlig invärtesmedi-
cinare eller allmänmedicinare, efter-
som alla ska få träffa »den bäste»? 

Jag är inte säker på att Modin själv
sitter säker i sadeln som »barnläkar-
generalist». Varför skulle inte hans al-
lergiska barn få träffa en barnallergo-
log, hans diabetesbarn en barnendokri-
nolog, hans DAMP-barn en barnneuro-
psykiater? Föräldrarna vill ju ha »det
bästa» eller hur?

Börjar i fel ända
Nej, jag tror Modin börjar i fel ända,

när han framställer allmänmedicinaren/

generalisten som ett hot mot barnens
hälsa i ett land som har världens kanske
friskaste barn, och där 40–70 procent
(beroende på ort och region) av barnens
samtliga läkarkontakter i öppenvård
sker med allmänläkare (familjeläkare),
och där allmänläkare står för huvud-
delen av läkarinsatserna vid BVC. 

Det är klart visat att man vid välfun-
gerade vårdcentraler bedömer och slut-
behandlar barnens sjukdomar i mycket
hög utsträckning och att bara ett fåtal
barn söker sig direkt till barnakuten [1].

Sjukvården är till för att befrämja
hälsa och behandla sjukdom. Ingen tjä-
nar på att den blir ett slagfält för kon-
kurrerande specialiteter. Såvitt jag vet
är barnen i Kronoberg (där vi inte har
någon barnläkare i primärvården, men
ett gott samarbete med barnkliniken)
minst lika friska och nöjda med vården
som barnen i Stockholm, där man har
god tillgång på öppenvårdspediatriker. 

Sambandet mellan 
vårdutbud och hälsa
Det är svårt att mäta och fastställa

samband mellan typ av vårdutbud och
hälsa. Pediaktrikprofessorn Barbara
Starfield vid Johns Hopkinsuniversitet i
USA har presenterat ett flertal studier
med nationella och internationella jäm-
förelser, som tydligt talar för att allmän-
läkarbaserad primärvård är effektivare
än specialistdominerad sjukvård både
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’’ Ingen tjänar på att sjuk-
vården blir ett slagfält för
konkurrerande specialite-
ter. Såvitt jag vet är barnen
i Kronoberg (där vi inte har
någon barnläkare i primär-
vården, men ett gott samar-
bete med barnkliniken)
minst lika friska och nöjda
med vården som barnen i
Stockholm, där man har
god tillgång på öppen-
vårdspediatriker.’’


