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Oväntade hjärtstopp skördar många offer

E tt angeläget ämne – hjärtstopp – behand-
las i veckans nummer av Läkartidningen i 
ett knippe om fem artiklar. I tillägg till de 

temanummer som vi publicerar med relativt 
regelbundna intervall samlar vi nu de aktuella 
artiklarna under vinjetten »Special«. Med ore-
gelbundna mellanrum kommer ni att möta 
denna vinjett i Läkartidningen.

Oväntade hjärtstopp skördar ett stort antal 
människoliv i Sverige årligen. I många fall 
drabbas unga eller medelålders personer som 
inte haft några sjukdomssymtom dessförin-
nan. Jag kommer att tänka på den nyblivna 
pappa som besökte sin nyfödda och sin fru på 
BB när han plötsligt fick ventrikelflimmer. 
Han var på rätt ställe och räddades till ett, 
med största sannolikhet, långt liv. 

Våra möjligheter att hjälpa patienter har ju 
under de senaste decennierna ökat dramatiskt 
genom framsteg inom både preventiv medi-

cinsk och invasiv kardiologi. Det  är därför 
viktigt att hjärt–lungräddning (HLR) vid 
plötsliga cirkulationsstillestånd utförs på ett 
effektivt sätt både utanför och på sjukhus. 

E tt hjärtstopp är dock också det naturliga 
slutet vid allvarlig kronisk sjukdom. En 
aspekt på hjärtstopp och HLR i detta sam-

manhang behandlades i New England Journal 
of Medicine (362;6:477-9) för två veckor se-
dan. 

Normalt ska HLR inte tillgripas i denna si-
tuation. Men kan det ibland vara rätt med 
HLR i en sådan situation? Insatsen kanske 
inte gagnar patienten men kan någon gång i 
speciella fall vara psykologiskt riktig och vik-
tig för anhöriga. 

För dem som är intresserade av denna 
aspekt på frågan om återupplivning eller inte, 
rekommenderas artikeln. 

 » I många fall 
drabbas unga eller 
medelålders 
personer som inte 
haft några sjuk-
domssymtom 
dessförinnan.«

  Jan Östergren 
medicinsk 
 huvudredaktör

 jan.ostergren@lakartidningen.se

 Artiklar märkta med W-sigillet har varit 
förhands publicerade på lakartidningen.se

 Artiklar märkta med R-sigillet har genom-
gått referentbedömning. Varje manu skript 

granskas av minst en (ofta fler) av Läkartid-
ningens stab av 220 fasta och 350 extraordinarie 
vetenskapliga experter. Granskningen av manus-
kript sker enligt internationella rekommendationer 
(www.icmje.org).

■ innehåll nr 8 februari 2010 

reflexion

 Rättelse
I recensionen av boken »Sektsjuka« av 
Håkan Järvå, redaktör (Studentlitteratur, 
2009), som publicerades i Läkartidning-
en 2010;107:306, uppgavs felaktigt även 
Gudrun Swartling som bokens författare. 
Redaktionen beklagar.   

Efter att ha varit re-
daktör för »Allmän-
medicin« rekryterades 
Anders Håkansson till 
Läkartidningens medi-
cinska redaktion i bör-
jan av förra decenniet.

Anders var även pro-
fessor i allmänmedicin 
vid Lunds universitet och brann för ett 
flertal uppgifter. Han var kliniker, lä-
rare, forskare och forskarutbildare.  

Anders hade god organisatorisk för-
måga och tog ofta på sig arbetsuppgif-
ter utöver dem som naturligt föll på 

hans lott i redaktionen. Hans intresse 
för medicinsk publicistik var genuint, 
och han organiserade kurser för medi-
cinska redaktörer. 

I våra diskussioner var Anders syn-
punkter alltid genomtänkta och väl 
avvägda. 

Trots sin sjukdom var han djupt en-
gagerad i sina uppgifter som medi-
cinsk redaktör in i det sista. Saknaden 
efter honom är stor. 

Jan Östergren
medicinsk huvudredaktör

Jonas Hultkvist
chefredaktör

Förra veckans webbfråga 
SKULLE PATIENTERNAS FÖRTROENDE FÖR VÅR-
DEN MINSKA OM LÄKARASSISTERAT SJÄLV-
MORD TILLÄTS? 
Ja  51 % 
Nej  38 %
Vet ej  11 %
566 hade svarat den 22 februari kl 9.00.
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Anders Håkansson har avlidit
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