
SvD söndag 6 november 2011

Stroke kan förebyggas genom 

att patienter screenas för 

förmaksflimmer. Det menar 

svenska forskare som nu 

inleder en stor studie på 13 000 

personer i Stockholms län och 

i Halland. Studien förväntas 

spara miljontals kronor åt 

landstingen.

En av de vanligaste orsakerna till 
stroke är förmaksfl immer i hjär-
tat. Mellan 200 000 och 250 000 
svenskar har hjärtfl immer, enligt 
Mårten Rosenqvist, professor och 
hjärtspecialist vid Söder sjukhuset. 
För minst 5 000 av dem varje år 
 leder besvären till stroke. Den vet-
skapen ligger bakom en ny studie 
som Stockholms läns landsting 
och Region Halland har inlett för 
att före bygga sjukdomen.

– Stroke är i dag en folk sjukdom 
som för med sig svårt lidande, 
konstaterar Mårten Rosen qvist.

Han leder studien där 13 000 
personer i åldern 75–76 år och 
boende i Stockholms län och 
Halland kommer att screenas för 
hjärtfl immer. 

Bakgrunden är en pilotstudie 
där 15 procent av de undersökta 
patienterna visade sig vara i risk-
zonen för stroke. För en del av 
patien terna upptäcktes hjärtfl im-
ret direkt på sjukhuset. De som 
inte fi ck svar direkt fi ck med sig 
en så kallad tummätare hem för 
att själva kunna mäta sitt EKG två 
gånger om dagen. Med en knapp-
tryckning skickades mätresulta-
tet till forskarna för analys.

Bernt Ahlqvist i Lycksele var 

med i en liknande studie som 
gjordes i Norrland.

– Både morgon och kväll fi ck 
jag lämna EKG till läkarna. Det 
var första gången det upptäcktes 
att något inte var bra med hjär-
tat. Jag hade egentligen inte känt 
av det mer än när jag var ute 
och arbetade i skogen, något var 
galet. Jag brukar ha en låg puls 
på 55. Nu hade jag plötsligt över 
100, jag var slut jämt, säger Bernt 
Ahlqvist.

Läkarna konstaterade att 
Bernt hade hjärtfl immer. Han 
fi ck det blodförtunnande läke-
medlet Waran samtidigt som han 
behandlades med elstötar i hjär-
tat för att återställa hjärtats rytm.

– Att jag fi ck blodförtunnande 
medel är säkert en bidragande 
orsak till att jag lever i dag. Det 
hade kunnat gå riktigt illa.

Mårten Rosenqvist tror att stu-
dien inte bara kommer att visa 
att det går att förebygga många 
fall av stroke. Beräkningar visar 
att projektet också kan komma 
att spara stora pengar åt lands-
tingen i uteblivna vårdkostnader.

– Varje strokepatient kostar 
i genomsnitt 600 000 kronor. 
Studien i sig kostar cirka 15 miljo-
ner, men då kan vi försiktigt 
räkna med att vi sparar 80 miljo-
ner kronor i utebliven vårdkost-
nad. Det fi nns stora samhälls-
vinster och stora vinster för 
patienterna i minskat lidande att 
göra, säger Mårten Rosenqvist.
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Ökad koll 
på hjärtat

Under en förebyggande studie i Norrland upptäckte läkarna att Bernt Ahlqvist hade hjärt-

flimmer. ”Jag hade egentligen inte känt av det mer än när jag var ute och arbetade i skogen.”
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Varje år får 30 000 

svenskar stroke, som 

är ett samlingsnamn 

för hjärnblödning 

och hjärninfarkt – 

blodpropp i hjärnan. 

En vanlig orsak till 

 stroke är förmaks-

flimmer. Cirka 

200 000 svenskar har 

flimmer. Varje år 

 leder det till att 5 000 

får stroke.

Enligt Mårten Rosen-

qvist, hjärtläkare och 

 professor, löper 

75-åringar med flim-

mer 25–30 procents 

risk att få en stroke 

inom en femårs-

period. Om patienten 

behandlas med blod-

förtunnande medel 

som Waran kan dock 

risken förebyggas 

med närmare 70 pro-

cent, menar han.
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När räddningspersonalen kom 

till villan utanför Kalmar var den 

övertänd och omöjlig att rädda.
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Kvinna skadad
i gyrokopterkrasch
En kvinna skadades lindrigt då 
en gyrokopter i går störtade på 
Sövde fl ygfält utanför Sjöbo. Hon 
höll på att lära sig manövrera 
farkosten då den plötsligt från 
några meters höjd brakade 
i backen och lade sig på sidan. 
Hennes lärare undkom utan 
fysis ka skador men chockades. 
Båda fördes till sjukhus.

Flygfältet hyser landets största 
förening för gyrokopterbitna, 
Skånes gyrokopterklubb. TT

En 53-årig man har anhållits 

misstänkt för att ha dödat en 

45-årig kvinna i en villa utanför 

Kalmar och satt eld på huset. 

Räddningstjänsten larmades 
strax efter klockan 18 i fredags. 
Rökdykare fann den döda kvin-
nan i husets bottenvåning. Man-
nen hittades utanför, nedblodad, 
rökskadad och med skador på 
händerna. Under kvällen fram-
kom en rad omständigheter som 
gjorde att polisen kopplade in 

jourhavande åklagare. Enligt 
Kalmarpolisens inre befäl Kent 
Andersson anhölls mannen som 
skäligen misstänkt för mord och 
mordbrand.

– Det är för tidigt att säga både 
hur kvinnan eventuellt bragts om 
 livet och hur branden började. 
Men kvinnan och mannen var 
osams och det hade före kommit 
bråk i villan, säger han.

53-åringen förnekar brott.
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Det är mycket 
oroande.

Miljöminster Lena Ek till TT om 

nya utsläppssiffror som visar 

en ökning av värl-

dens kol-

dioxidutsläpp 

med 500 miljo-

ner ton på ett 

enda år. Det 

motsvarar 6 pro-

cents tillväxt av ut-

släppen mellan 2009 och 2010.
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Screening ska förebygga stroke

Dödsbrand misstänks vara mord
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