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klinisk översikt

Mönstring inför militär- och civilpliktstjänstgöring görs för att
pröva individens tjänstbarhet för sådan tjänstgöring och inne-
håller olika komponenter. Den medicinska prövningen syftar
till att »så långt möjligt är, upptäcka och/eller bedöma sjukdom
och/eller funktionsnedsättning samt bedöma prognosen så att
den som skrivs in till grundutbildning kan fullfölja denna och
därefter krigsplaceras« (Handbok mönstring, Pliktverket). Det
är lika viktigt att man tar ställning till om den enskilde riskerar
att ta skada av tjänstgöringen.

I den medicinska bedömningen ingår ställningstagande till
att den mönstrande inte har någon hjärtsjukdom av betydelse
och har tillräcklig fysisk prestationsförmåga, vilket innefattar
viss kardiovaskulär kapacitet. Detta testas vid mönstringen
genom det frågeformulär den mönstrande fyller i, med efter-
följande anamneskomplettering. För högre tjänstbarheter in -
ne bärande uttagning till fysiskt krävande befattningar görs
även EKG och fysiskt konditionstest.

Pliktverket har nyligen initierat och genomfört en utredning
av indikationerna för och berättigandet av EKG som del i den
medicinska prövningen vid värnpliktsmönstring.

Eftersom många sjukvårdsinstanser kommer i kontakt med
unga personer som fått avvikelser påvisade vid mönstrings-
EKG, har vi bedömt att det är av intresse att sprida information
om Pliktverkets nya utredning och ställningstagande. 

Vi vill också lyfta fram den speciella situation som kan upp-
komma för sjukvården och för individen genom att EKG kon-
trolleras mot bakgrund av myndighetsutövning och inte på
grund av individens eget val, men som kan få konsekvenser ut-
över tjänstbarhet för militär och civil grundutbildning.

Det är framför allt risken för plötslig hjärtdöd i samband med
hård fysisk ansträngning man har att ta hänsyn till, i likhet med
problematiken med plötslig död bland unga idrottare som varit
aktuell på senare år. Man vet att plötslig hjärtdöd vid ansträng-

ning hos unga, till synes friska personer orsakas av någon av ett
flertal sällsynta hjärtsjukdomar som i många fall är ärftliga, re-
lativt ofta är förknippade med EKG-avvikelser och ibland ger
symtom. Detta utgör grunden för principerna för spårning av
personer med ökad risk för plötslig hjärtdöd.

Hjärtsjukdomar, plötslig hjärtdöd och EKG
Plötslig hjärtdöd definieras som dödsfall till följd av hjärtsjuk-
dom, som inträffar inom 1 timme efter debut av de akuta sym-
tomen eller, om dödsfallet är obevittnat, inom 24 timmar efter
det att personen senast sågs vid god hälsa [1]. Incidensen är
50–100/100 000/år i hela befolkningen [2-4] jämfört med
0,4–4,3/100 000/år bland unga (<35 år) [5-10]. 

Förutom kranskärlssjukdom, som dominerar bland medel -
ålders och äld re, finns ett 20-tal andra orsaker till plötslig
hjärt död. Även om det ofta handlar om medfödda tillstånd, är
det vanligt att man lever ovetande om sin sjukdom. Man kan
dela in dessa hjärtsjukdomar i tre grupper: 

• Obduktion visar sjukliga förändringar av hjärtmuskulaturen
såsom kardiomyopatier, myokardit eller ischemiska skador.
EKG-avvikelser är vanliga vid vissa kardiomyopatier och vid
myokardit, men vilo-EKG vid kranskärlssjukdom utan
genomgången infarkt är ofta normalt. 

• Primära arytmisjukdomar eller jonkanalssjukdomar (t ex
långt och kort QT-syndrom, Brugadas syndrom, Wolff–
Parkinson–Whites syndrom [WPW-syndrom]) har föränd -
ringar på molekylär nivå, vilka ofta avspeglas i EKG men inte
syns vid obduktionen. 

• Sjukdomar i hjärtklaffarna eller artärerna nära hjärtat, t ex
aortastenos, kranskärlsanomali eller Marfans syndrom.
Dessa sjukdomar ger ofta inga EKG-förändringar. 

Patologiskt EKG hos unga avlidna i plötslig hjärtdöd
I en studie från 1980 av 2 268 mönstrande svenska män hade
2,5 procent patologiska EKG och hos 11 procent fanns någon
form av EKG-avvikelse. T-vågsförändringar var vanligast [11].
Bland 120 000 pilotaspiranter i USA hade ca 1,5 procent T-
vågs avvikelser [12]. 

Det är vanligt med EKG-förändringar bland unga som avlidit
i plötslig hjärtdöd. I en svensk studie av plötslig hjärtdöd med
totalt 162 personer i åldersgruppen 15–35 år var hälften av till-
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sammanfattat

»Det är framför allt risken för plöts-
lig hjärtdöd i samband med hård
fysisk ansträngning man har att ta
hänsyn till …«
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gängliga EKG (33 av 66) patologiska [13]. Någon form av EKG-
avvikelse förekom hos 82 procent. 

I en italiensk studie av plötslig hjärtdöd hos idrottare i ål-
dersgruppen 12–35 år där EKG fanns tillgängliga på samtliga
var 40 procent av dem patologiska [5]. Bland icke-idrottare där
EKG var tillgängliga i en tredjedel av fallen var 57 procent pato-
logiska.

Studier bland värnpliktiga 
I USA samlas statistik över dödsfall och dödsorsaker i det mili-
tära Department of defense medical mortality registry (DoD-
MMR) [14]. I Sverige saknas liknande statistik. 

Icke-traumatisk död i militärpopulationer i USA [15-17] och
Israel [18] va rie rar i frekvens mellan 1,2 och 4,3/100 000 indi-
vider. Av dessa är 35–100 procent hjärtrelaterade, och frekven-
sen av plötsliga hjärtdödsfall varierar mellan 0,9 och 2,1/
100 000 individer. Plötslig hjärtdöd i samband med fysisk akti-
vitet inträffade i mellan 50 och 95 procent av fallen. De vanli-
gaste obduktionsfynden i dessa studier var koronarkärlsano-
mali, hypertrofisk kardiomyopati, myokardit och strukturellt
normalt hjärta. Mönstringsscreening innefattade vanligen
släkt anamnes, personlig sjukhistoria och fysikalisk undersök-
ning. EKG togs om man fann något avvikande vid undersök-
ningen eller i sjukhistorien. 

EKG har använts i screening av militär personal i Italien [19].
Från 1992 till 1996 undersöktes 35 000 värnpliktiga med sjuk-
och släkthistoria, fysikalisk undersökning och EKG. Hos 8 pro-
cent föranledde avvikande fynd vidare utredning med ultraljud
av hjärtat, varvid man fann 19 fall av hypertrofisk kardiomyo-
pati (HCM), 6 tidigare kända och 13 nyupptäckta. I 93 procent
av fallen med EKG-avvikelser var fyndet falskt positivt avseen-
de HCM. Alla med HCM diskvalificerades från militärtjänst
och var i livet efter 6 år. Man konkluderar att majoriteten av
HCM-fallen inte skulle ha upptäckts utan EKG men att den
höga frekvensen falskt positiva EKG är ett problem. 

Studier av screening för risk för plötslig hjärtdöd hos unga
I Italien finns sedan 1970-talet en lag, Medical protection of
athletic activities law, som avser att ge individer som deltar i
organiserad tävlingsidrott en årlig medicinsk kontroll före del-
tagandet [20]. Kontrollen innefattar klinisk undersökning,
screeningprotokoll, hjärtundersökning med EKG och sub -
maxi malt arbetsprov. Venedigregionen med 4,4 miljoner invå-
nare har ett register över plötsliga hjärtdödsfall bland unga.
Kliniska data och omständigheter kring dödsfallet insamlas,
och efter rutinobduktion för att utesluta extrakardiell orsak
görs en centraliserad, detaljerad morfologisk undersökning av
hjärtat. Det uppges att 94 procent av befolkningen i den stude-
rade regionen omfattas av registret. Tävlingsidrottare registre-
ras i en databas, och andelen tävlingsidrottare i åldersgruppen
12–35 år uppgår till ca 8 procent.

Corrado et al redovisade 2006 det italienska screeningmate-
rialet från åren 1979 till 2004 [21]. Syftet var att studera om
screeningen av idrottare hade påverkat mortaliteten över ti-
den; icke-screenade personer som inte idrottade tjänade som
kontrollgrupp. Under hela perioden dog 55 idrottare av plötslig
hjärtdöd och 265 icke-idrottare. Antal och frekvens av plötsliga
hjärtdödsfall bland idrottarna minskade under stu die perioden

så att incidensen var 4,2 per 100 000/år före screening
(1979–1981), 2,4 under mellanperioden (1982–1992) och 0,9
per 100 000/år under sen screeningperiod (1993–2004).
Under de sista observationsåren, 2001–2004, var incidensen
0,4 per 100 000 personår. 

Därmed var mortaliteten bland idrottarna lägre än bland de
icke-idrottande, som hade en stabil incidens över perioden
1979–2004 på ca 0,8/100 000 personår. Att dödsfallen inträf-
fade i samband med fysisk aktivitet var vanligt bland idrottarna
(89 procent) jämfört med de icke-idrottande (11 procent).

Totalt screenades 42 000 idrottare, 3 900 (9 procent) utred-
des vidare, och 880 (2 procent) blev slutligen avstängda från
tävlingsidrott. Det faktum att inte någon av de icke-idrottande
som avlidit var en före detta, avstängd tävlingsidrottare tas
som visst stöd för att åtgärden att upphöra med tävlingsidrott
förhindrar dödsfall och inte bara medför att personen avlider i
annat sammanhang i stället.

Studien fick stor uppmärksamhet när den publicerades,
eftersom den för första gången visade att screeningen reduce-
rade incidensen plötslig hjärtdöd bland unga idrottare. Frågan
ställdes, inte minst i medierna, varför inte samma strategi in-
förs överallt. Författarna underströk själva att studien inte är
en kontrollerad studie som jämför screening med icke-scree-
ning. Andra faktorer än själva åtgärden kan ha påverkat resul-
taten, t ex socioekonomiska skillnader och skillnader i medi-
cinskt omhändertagande. Man kan notera att under åren
2000–2004 inträffade endast 4 fall av plötslig hjärtdöd bland
idrottarna och att även ett fåtal missade fall kan förändra bil-
den.

I en prospektiv amerikansk studie har Fuller et al screenat
5 615 tävlingsidrottande ungdomar i åldern 13–19 år och jäm-
fört olika screeningmetoder [22]. Studien visade att EKG var
ett mer känsligt screeninginstrument än sjukdomshistoria och
auskultation/inspektion när det gällde att hitta avvikelser som
krävde vidare utredning. Fuller har även studerat kostnadsef-
fektiviteten av olika typer av screening av idrottande ungdo-
mar i åldern 13–19 år i USA. Han fann att EKG var den mest
kostnadseffektiva metoden för att upptäcka ett potentiellt livs-
hotande tillstånd hos idrottande ungdomar i denna ålders-
grupp [23]. 

Sammanfattning av tillgänglig evidens
Wingfield et al publicerade 2004 en litteraturgenomgång av
310 artiklar inom området screening av tävlingsidrottare (pre-
participation evaluation, PPE), varav 25 innehöll originaldata
[24]. Alla betraktas som typ II-evidens, dvs data från tvär -
snitts- och populationsstudier. För de studier som undersökt
sensitivitet och specificitet för olika metoder för screening
konkluderar Wingfield et al att det finns bristande evidens och
motsägelsefulla resultat, och detta innefattar inklusion av EKG
eller inte i screeningproceduren. De undersökningar som kart-
lagt utförandet av PPE i USA finner mycket stora skillnader i
utförande och kompetens hos utföraren, trots förekoms ten av
riktlinjer. 

Europeiska riktlinjer för screening av idrottare
The European Society of Cardiology (ESC) presenterade 2005
ett förslag till gemensamt europeiskt standardprotokoll för

»Liksom för elitidrottarna ingår den
fysiska aktiviteten för de värn- och
civilpliktiga som en del i ett uppdrag
som har anställningskaraktär …«

»Studien visade att EKG var ett mer
känsligt screeninginstrument än
sjukdomshistoria och auskulta-
tion/inspektion …«
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screening av tävlingsidrottare [25], som bygger på erfarenhe-
terna från den italienska screeningen [21]. Man rekommende-
rar ett protokoll som omfattar 12-avlednings-EKG, person- och
familjeanamnes och klinisk undersökning. Om inga relevanta
fynd hittas vid denna screening bedöms personen vara lämplig
för tävlingsidrott. Vid avvikande fynd föreslås komplettering
med t ex ekokardiografi, arbetsprov, 24-timmars EKG och MR-
hjärta. 

I Sverige utkom relativt nyligen rekommendationer från
Riksidrottsförbundet (2005), ‹http://www.rf.se›, och Social-
styrelsen (2006), ‹http://www.socialstyrelsen.se›. Baserat på
den låga prevalensen av plötslig hjärtdöd, diagnosmetodernas
ofullkomlighet och problematiken med falskt positiva fynd
förespråkar dessa rekommendationer samstämmigt screening
av elitidrottare men inte av alla unga som utövar idrott.   

De amerikanska riktlinjerna
American Heart Association (AHA) rekommenderar en klinisk
undersökning och en noggrann kardiovaskulär hälsohistoria
vid screening av tävlingsidrottare [26]. Vid avvikande fynd bör
individen remitteras till kardiolog för utredning. Man rekom-
menderar inte rutinmässig EKG-tagning på grund av det stora
antalet tävlingsidrottare i USA, den låga frekvensen av hjärt–
kärlsjukdom i denna grupp och den låga incidensen av plötslig
hjärtdöd i den tävlingsidrottande populationen. Man framhål-
ler även problemet med falskt positiva EKG, som skulle skapa
oro och avhålla många i onödan från idrott. 

Slutsatser
Värn- och civilpliktiga utgör liksom idrottare en till synes frisk
del av den unga populationen. Militära populationsstudier och
studier av plötslig hjärtdöd bland tävlingsidrottare visar att
frekvensen av plötslig hjärtdöd är ungefär densamma, liksom
de vanligaste bakomliggande sjukdomarna. För båda grup-
perna är dödsfall i samband med fysisk aktivitet vanligast. 

Liksom för elitidrottarna ingår den fysiska aktiviteten för de
värn- och civilpliktiga som en del i ett uppdrag som har anställ-
ningskaraktär, och därmed finns en form av arbetsgivaransvar.
I Italien, där EKG ingått i screening av idrottare sedan mer än
30 år, minskade incidensen av plötslig hjärtdöd bland idrottare
under screeningperioden [21]. 

En prospektiv militär populationsstudie visade nyttan av
EKG för att finna individer med HCM, som är en vanlig dödsor-
sak i samband med fysisk ansträngning [19]. Massundersök-
ningar med EKG i den allmänna populationen är dock osäkra,
eftersom dels de bakomliggande hjärtsjukdomar som kan or-
sak plötslig hjärtdöd är mycket ovanliga, dels frekvensen av
plötslig hjärtdöd är mycket låg bland unga människor. 

Undersökningar med EKG är heller ingen garanti för att alla
som lever ovetande om en hjärtsjukdom diagnostiseras; dess-
utom ger undersökningarna ett antal falskt positiva EKG. 

Däremot kan EKG vara ett värdefullt komplement till en kli-

nisk undersökning för individer som kommer att utsättas för
fysiskt ansträngande uppgifter på en hög prestationsnivå. Om
EKG används för att spåra individer med dold hjärtsjukdom,
bör man sträva efter en enhetlig bedömning av alla avvikelser.
Ett förslag är att använda europeiska kardiologföreningens
sammanställning över de vanligaste patologiska EKG-fynden i
en ung population [25]. Även om idrottande unga personer
normalt kan ha en EKG-bild som skiljer sig från otränades, bör
aldrig ett patologiskt EKG avfärdas som »idrottshjärta« utan
ytterligare undersökning. 

Konsekvenser
Mot bakgrund av den gjorda utredningen avser Pliktverket att
fortsätta att ta EKG på mönstrande värnpliktiga, som ska skri-
vas in till en befattning med plikttjänstgöring.

Pliktverket har helt nyligen infört en webbaserad lämplig-
hetsundersökning med ett frågebatteri innefattande bl a hälsa,
som går ut till landets samtliga ca 125 000 17-åriga män och
kvinnor. Utifrån resultatet av denna kallas därefter ca 25 000
till mönstring.

De värnpliktiga kommer att utsättas för fysiskt ansträng-
ande övningar, ofta med prestationsinslag. Vissa av de värn-
pliktiga kan ha oupptäckta hjärtsjukdomar, och en hjärtunder-
sökning med EKG inför deras militärtjänstgöring kan ha bety-
delse för att förhindra plötsliga dödsfall i samband med hård
fysisk aktivitet.

Å andra sidan är konsekvenserna av ett avvikande EKG-fynd
för den enskilde, på kort eller lång sikt, ofullständigt kända.
Det kan innebära problem för den undersökte senare i livet
med arbete och fritidsaktiviteter och i det sociala livet i övrigt –
i likhet med gamla tiders »befrielse från gymnastik« sedan en
läkare hört ett blåsljud på hjärtat.

Man kan ifrågasätta det rimliga i att screening av denna typ
erbjuds en population med en stor dominans för det ena könet.
Samtidigt är en tydlig majoritet av unga som drabbas av plötslig
hjärtdöd män, i både internationella [5] och svenska material
[7]. Analogt med elitidrotten riktar sig mönstringsscreeningen
till dem som exponeras, dvs de som planerar göra värnplikt
med fysiskt ansträngande tjänstgöring. Därmed kan inget jäm-
likhets- eller rättviseproblem anses föreligga, varken för
kvinnor eller för de män (som i dagsläget är många), som inte
kommer till värnpliktsmönstring. 

Alla undersökningar och behandlingar kräver i vanliga fall
informerat samtycke av den berörde. Även om det är fråga om
»obligatoriska undersökningar«, kan etiska krav ställas på god
information till den berörde så att självbestämmande och inte-
gritet kan upprätthållas. Detta innebär att hälso- och sjuk-
vårdspersonalen ska kunna informera på ett förståeligt sätt
och att individen inte utsätts för beslut som tas utan dennes
medverkan. Här kan man tänka sig att konflikter kan uppstå
om den värnpliktige vägrar genomgå undersökningar av olika
slag för att inte hindras i sin framtida karriär eller om den värn-
pliktige inte rapporterar eventuella besvär och på så sätt und-
viker relevant diagnostik.

Det kan behöva tydliggöras vilket ansvar Pliktverket har för
information och uppföljning och var den vanliga offentliga
sjukvården tar vid.

Personer med EKG-avvikelser vid mönstringen bör följas
upp. Erfarenheter från studier av såväl unga värnpliktiga som
idrottare talar för att detta gäller ca 8–9 procent av den under-
sökta populationen, vilket skulle betyda mellan 1 000 och
2 000 fall årligen av de mönstrande i Sverige [11, 19]. Utveck-

»Personer med EKG-avvikelser vid
mönstringen bör följas upp … vilket
skulle betyda mellan 1 000 och
2 000 fall årligen …«

»Detta väcker frågan om en översyn
och ökad samsyn är motiverad i
sjukvården …«
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ling och tillämpning av mer precisa EKG-kriterier skulle kun-
na nedbringa det antalet. 

I dag varierar uppföljningen av EKG-fynd vid mönstring, och
det ter sig för oss rimligt att uppföljningen görs i enlighet med
nationella och internationella rekommendationer [25, 27]. I
praktiken innebär det oftast, förutom utvidgad anamnes och
kroppsundersökning, komplettering med ekokardiografi och
ibland långtids-EKG eller kliniskt arbetsprov. Alla individer
med samma förutsättningar ska enligt hälso- och sjukvårdsla-
gen behandlas lika var de än befinner sig i landet. Detta väcker

frågan om en översyn och ökad samsyn är motiverad i sjukvår-
den när det gäller såväl remisshantering, logistik och vänteti-
der som val och utförande av kontrollundersökningar. 

■ Potentiella bindningar eller jävsförhållanden: Inga uppgivna.
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