
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
När hjärtat stannar. 
  
Om ett hjärta stannar, är döden endast tio minuter bort.  För att 
överleva ett hjärtstopp gäller det att ha marginalerna på sin sida. 
Faktorer som tid, plats och omgivning är helt livsavgörande. 
67-åriga Åke Martinsson hade tur, han lyckades lura döden och 
återvända till livet tack vare en rad lyckliga omständigheter. 
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"JAG HAR TVÅ FÖDELSEDAGAR"  
- ÅKE, 67 ÖVERLEVDE HJÄRTSTOPP  

 
- Jag har två födelsedagar, säger Åke Martinsson, 67. 

Han är en av tre procent som årligen lyckas överleva ett hjärtstopp, tack vare att han 

var på rätt plats vid rätt tillfälle när hjärtat slutade slå. 

 

Han vill berätta men nej, inte öga mot öga utan genom en telefon. Hans röst är vänlig, lite rosslig och klingar på 

värmländska.  

Han förflyttar sig i tiden. Det är sommar, sol och semester. Kalendern visar mitten av juli och året är  

2008. Solen gassar mot Åkes brunbrända hy. Häromdagen solade han i Turkiet men nu är han tillbaka  

i hemkommunen Sunne. Dagen till ära firas Sjöfartens dag i den värmländska småstaden. Nästan 2 000 

personer deltar i evenemanget. På eftermiddagen lämnar han festligheterna för att avsluta dagen på 

tennisbanan tillsammans med sina söner.  

 

Kanske är det värmen, för lite vatten eller en kombination, Åke känner sig trött och illamående och  

avbryter matchen. Han minns inte exakt hur eller när men han vet att han sätter sig i bilen för att åka hem, för 

det har han fått återberättat. Men han kommer inte hem den dagen.  

 

- Jag kommer 350 meter, sen plöjer jag ner en häck och kör rätt upp på en altan. Minuten innan har en 

dam i huset löst korsord ute i solen, men hon går precis in för att dricka vatten, när min bil dundrar in, 

berättar Åke.  

 

Att drabbas av plötsligt hjärtstopp är som att dö. Korta rytmiska hjärtrubbningar leder till ett  

livsfarligt tillstånd, som kallas kammarflimmer, ett läge som innebär att hjärtat förlorar den  

autonoma pumprytmen. Tio till tjugo sekunder senare tappar den drabbade syreförsörjningen och  

medvetandet. På mindre än tio minuter är människan bortom all räddning, om inga 

återupplivningsförsök har påbörjats.  

 

- Jag hade verkligen turen på min sida den dagen. Det råkade nämligen vara två sjuksköterskor på besök i 

huset. När de hörde oljudet från bilkraschen sprang de ut och fann min livlösa kropp. Då påbörjade de hjärt- 

och lungräddning. Dessutom ligger brandstationen bara ett stenkast ifrån olycksplatsen och oljudet nådde 

även en brandman, som kastade allt han hade och tog sig till mig. Han var van vid hjärtkompressioner och  
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ryckte med sån kraft att han knäckte tre revben på mig. Men troligtvis var det hans kraft som  

räddade mitt liv, säger Åke.  

 

Åke Martinsson har marginalerna på sin sida, allt klaffar den här julidagen. Sammanlagt hjälps  

tre personer åt att utföra intensiv hjärt- och lungräddning, ögonblickligen ringer ett av vittnena SOS Alarm och 

redan efter några minuter ger ambulanspersonal Åke en rejäl elchock med hjärtstartare. Med ilfart körs han 

sedan till Torsby sjukhus för att få vård, innan han några dagar senare läggs in på  

Örebro sjukhus, där hjärtspecialister opererar in en liten defibrillator, det vill säga en hjärtstartare som 

vaktar hans hjärta om ett nytt hjärtstopp skulle försöka slå till.  

 

Två år har gått och Åke pustar i telefonen medan han berättar om hjärtstoppet och de personer som  

räddade hans liv.  

- En serie lyckliga omständigheter gjorde att man får vara med ett tag till, säger han.  

 

Varje år drabbas cirka 10 000 svenskar av hjärtstopp, 300 överlever. Det viktigaste ar att nagon utomstaende 

snabbt ingriper med hjart och lungraddning, for redan efter 10 sekunder blir den drabbade medvetslos, hjartat 

slutar pumpa blod och andningen upphor. Efter tre minuter sa borjar hjarnan ta skada och om ingenting ar gjort 

efter sju-åtta minuter så är man i regel bortom all raddning.  

 

En Sifo-undersökning från 2009 visar att över 28 procent av Sveriges befolkning inte skulle  

ingripa om de påträffade någon med hjärtstopp, eftersom de inte kan ge hjärt- och lungräddning. Samma 

undersökning visar att 27 procent av de tillfrågade skulle ingripa om inte någon annan tog initiativet.  

 

Åke suckar, han känner till problematiken. 
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- Alla kan göra någonting, men problemet är att de flesta inte vet vad ett hjärtstopp innebär och hur  

snabbt tiden tickar för den som drabbas. Har man inte kommit i kontakt med begreppet tar det nog ett tag för 

ett vittne att agera. Tyvärr är det tiden som är avgörande, säger Åke.  

 

Han andas tungt och påpekar att hjärtläkaren nyss konstaterat att hans oroliga hjärtslag beror på  

förmaksflimmer.  

- Nu för tiden tar saker lite längre tid, det går tyngre och jag har inte samma kondition som tidigare.  

Tennis är till exempel uteslutet, det blir korta promenader med hunden i stället, uppförsbackar kan vara 

tillräckligt jobbiga, säger han.  

 

Hans hjärtproblem började när han fick en lätt hjärtinfarkt redan vid 40 års ålder. Han var på väg till sitt jobb som 

buss- och taxichaufför, han minns morgonen, han kände sig yr och illamående. Ett samtal till jobbet, sen la han sig 

på sängen och vilade tills han kände sig pigg igen. Då visste han inte, men på  

vårdcentralen några veckor senare konstaterade läkaren att Åke hade haft en liten hjärtinfarkt. Även hans mor 

och far har haft hjärtåkommor och läkarna tror att problematiken kan vara ärftlig.  

 

Tillbaka till nutid. Åke tystnar i telefonen. Han säger att han tänker tillbaka, att han minns tiden efter  

hjärtstoppet, alla funderingar, hoppet och förtvivlan. Mitt upp i alla känslor, knappt fyra månader efter den 

varma julidagen, inträffar det som inte får hända. Åkes hjärta stannar igen.  

 

- Det var november, mörkt och kallt, fortsätter han. Jag satt och såg på tv och halvsomnade. Med  

ett ryck vaknade jag till, eller rättare sagt hoppade jag till, i fåtöljen. Ungefär som när man rycker till när man 

väcks ur det första  

sömnstadiet, fast kraftfullare. Sedan tänkte jag inte mer på det, förrän jag var på hjärtkontroll på sjukhuset 

och de läste av min defibrillator, som visade facit. Jag hade haft ett hjärtstopp till, men hjärtat sköts igång av 

sig själv och jag överlevde ytterligare en gång, säger Åke.  

 

Solen strålar utanför mitt fönster i Stockholm, Åke pratar och jag hör hans ansträngda andhämtning  

mellan skratten, allvaret och tystnaden. Han frågar sin fru om hon har en sån där mejl som  

journalisten kan skicka den färdiga artikeln till. Han bokstaverar och säger vänligt att det bara är att  

höra av sig om jag undrar något mer. Så avslutar vi artigt samtalet och jag sitter kvar vid fönstret med telefonen i 

handen. Åke har lagt på, men känslan han formedlade tvärs över landet genom telefon 

låter sig dröja kvar långt efter samtalet. Jag har pratat med en överlevare, han har varit på andra  

sidan och vänt. Det är få som förstår hur allvarligt ett hjärtstopp är, hade Åke sagt. Det är få som är så lyckligt 

lottade som Åke, tänker jag och startar datorn för att skriva.  
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BAKOM VARJE ÖVERLEVARE FINNS EN VARDAGSHJÄLTE  
 

- Av de överlevare jag känner till har i princip alla en vardagshjälte att tacka för sina 

liv. Utan ett vittnes eller förbipasserandes snabba hjälp skulle ingen eller väldigt få 

överleva ett hjärtstopp, sager Johan Herlitz, professor I kardiologi.  

 

I genomsnitt stannar tjugosju människors hjärtan i Sverige varje dag, knappt ett hjärta räddas,  

tjugosex slutar för alltid att slå. Johan Herlitz, professor i kardiologi på Sahlgrenska  

universitetssjukhuset i Göteborg och huvudansvarig för det nationella registret för hjärtstopp utanför sjukhus, 

vill öka svenskarnas kunskap om hjärtstopp och första hjälpen.  

 

- Inom 10 minuter måste ett hjärtstopp behandlas, annars dör personen. Av de som räddas  

kan 80-90 procent återgå till en normal vardag med god livskvalitet och acceptabel hjärnkapacitet, 

säger han. Ju tidigare hjärt- och lungräddning påbörjas desto större är chansen att den drabbade 

överlever.  

 

Han poängterar ocksa vikten av att den drabbade maste fa hjalp genast, dvs. innan ambulans och sukvar 

anlander.  

 - Av de överlevare jag känner till har i princip alla en vardagshjälte att tacka för sina liv. Utan ett 

vittnes eller förbipasserandes snabba hjälp skulle ingen eller väldigt få överleva ett hjärtstopp, säger 

Johan Herlitz. 

 

Vem drabbas? Ett hjärtstopp kan drabba vem som helst. Olyckliga omständigheter som en knuff i  

bröstet, för mycket alkohol eller sjukdom är bara några exempel på faktorer som kan leda till ett plösligt 

hjärtstopp. Men i de flesta fall beror hjärtstoppet på en bakomliggande hjärtinfarkt, ett hjärtmuskelfel 

eller störningar i hjärtrytmen, så kallade arytmier.  
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Johan Herlitz har varit läkare i 34 år och vet vid det här laget att många förnekar kroppens  

varningssignaler och kämpar på trots bröstsmärtor, illamående och yrsel.  

 

- Smärtor i bröstet kan vara en hjärtinfarkt, ring därför alltid 112 om smärtan är kvar efter  

15 minuter. Ju tidigare vi får in en person med misstänkt hjärtfel, desto större är chansen att vi räddar 

personens liv och undviker ett hjärtstopp, säger han.  

 

Plötsligt hjärtstopp ska inte förväxlas med en hjärtinfarkt, däremot kan en infarkt leda till ett  

hjärtstopp om blodproppen som utlöste infarkten ligger kvar i blodkärlet och påfrestar på hjärtats  

arbete. Varje år dör cirka 11 000 svenskar till följd av en hjärtinfart, som enligt Dödsorsaksregistret är den 

vanligaste dödsorsaken i Sverige. Risken att drabbas av en infarkt ökar med åldern, men alla  

kan drabbas. Unga som befinner sig i farozonen har ofta medfödda hjärtfel, typ 2-diabetes, eller är överviktiga.  

 

- Infarkter leder till att äldre får hjärtstopp men den kanske mest omdebatterade riskgruppen är helt  

klart de unga idrottarna. "Hearts too good to die" myntades för att beskriva den olustiga situation då  

unga och tillsynes friska hjärtan plötsligt stannar. Hälsosamma och pigga människor som faller ihop  

medvetslösa, utan förvarning, chockar alla, säger Johan Herlitz och nämner lekande barn, elitidrottare 

och tonåringar som exempel på problemet.  

 

Varje år föds cirka 1 000 barn i Sverige med hjärtfel. Drygt 20 hjärtfel tros vara direkt  

"hjärtstoppsmöjliga", menar Johan Herlitz:  

 

- Det är komplicerat att kartlägga ett dolt hjärtfel. Vissa hjärtfel ger symptom, andra inte. En del  

symptom kan vara tydliga medan vissa symptom är så allmänna att de kan relateras till lite vad som helst, så som 

förkylningar, bakfylla eller för lite sömn, menar Johan Herlitz.  

 

Vad gör Sverige för att minimera unga drabbas av hjärtstopp? Socialstyrelsen är den myndighet som kontrollerar  

att den svenska hälso- och sjukvården och socialtjänsten fungerar. 2006 publicerade myndigheten  

rapporten Plötslig hjärtdöd bland barn, ungdomar och unga vuxna vid idrott och fysisk ansträngning,  

där framstående experter diskuterar vilka metoder som Sverige vidtar för att förhindra att unga  

aktiva dör i hjärtstopp. I rapporten framgår det att föräldrar till barn- och ungdomar får  

enkäter med frågor och att svaren sedan skickas till skolhälsovården som då får möjlighet att ringa in de unga 

som befinner sig i riskzonen för att drabbas av hjärtproblem.  

 

 

-7-  



VT 2010  [NÄR HJÄRTAT STANNAR]  

 

Socialstyrelsen förespråkar också riktade hjärtkontroller av barn och unga som har 

släktingar som drabbats av plötslig hjärtdöd eller med ärftliga hjärtsjukdomar. Man 

meddelar också att skolor bör vara extra vaksamma på barn och ungdomer med 

ansträngningsrelaterade bröstsmärtor, yrsel, svimning eller besvär med hjärtklappning.  

 

Oavsett ålder eller orsak till stoppet övergår hjärtats normala rytm alltid i ett så kallat  

kammarflimmer. De elektriska impulser som stör hjärttakten, det vill säga arytmierna, får hjärtats dirigent 

sinusknutan att förlora kontrollen. Flimret kännetecknas av orytmiska elektriska impulser från 

hjärtkamrarna.  

 

- Kommer man fram till en medvetslös person som inte är kontaktbar men vars bröst avger någon  

form av hjärtaktivitet är det med stor sannolikhet kammarflimret man känner, säger Johan Herlitz.  

 

Kammarflimmer är det mest energikrävande tillstånd ett hjärta kan utsättas för. Redan efter 7-8  

minuter är kroppens energiförråd uttömt och när energin tar slut, orkar inte kroppen upprätthålla flimret.  

 

- Det är under flimret som det fortfarande finns goda möjligheter att rädda den drabbade.  

Genom att skjuta in elektriskström kan defibrillatorn nollställa samtliga elektriska strukturer i hjärtat. Då har 

sinusknutan återigen chans att ta över befälet, säger Johan Herlitz.  
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HJÄRTSTOPP:  

NYA RESURSER I  KAMPEN MOT KLOCKAN  
Många kommuner ser över sina rutiner vid hjärtstopp.  Snabbare insatser på plats ökar 

möjligheterna att rädda fler liv.  

Nya resureser ser dagens ljus detta år. Många kommuner har i samarbete med myndigheter, 

företag och organisationer satsat på att korta insatstiden för att öka chansen att rädda livet på 

den som drabbas av ett hjärtstopp. Tid har visat sig vara det mest avgörande momentet för att 

rädda liv vid hjärtstopp.  

 

En del i kommunernas satsning på hjärtstopp är att låta fler fordon såsom brandbilar och taxis 

anropas vid de tillfällen SOS Alarm nås av larm om hjärtstopp. Dessutom finns det från och med i 

maj en sms-tjänst kopplad till hjärt- och lungräddare runt om i landet som vid nödsituation får 

sms när det inträffar ett hjärtstopp i deras närområde.  

 

Genom att korta tiden från hjärtstopp till hjälp ökar möjligheten att rädda fler liv. I genomsnitt klarar sig 

tre procent av de svenskar som får hjärtstopp. Men sedan det kommunalaprojektet i väntan på ambulans, 

IVPA, infördes i Stockholms län har antal överlevare ökat till åtta procent. I IVPA- projektet sammarbetar 

bland annat polis, taxi och brandkår för att korta utryckningstiden och hinna till platsen innan det är försent. I 

praktiken handlar det om att det fordon som är närmast olycksplatsen rycker ut och påbörjar hjärt- och 

lungräddning i väntan på att ambulans kommer fram.  

 

Leif Svensson, chef för Stockholms Prehospitala Centrum och ordförande i HLR-rådet ser positivt på utvecklingen 

men är långt ifrån nöjd.  

- Det är fortfarande en skrämmande låg andel som överlever ett 

hjärtstopp, säger han.  

 

I Stockholm har kommunavtalet i väntan på ambulans funnits i fem år, men så många som 30  

procent av landets kommuner saknar fortfarande IVPA, visar en studie från myndigheten för  

samhällskydd och beredskap. 
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I Västerbottens och Norrbottens län saknar över 90 procent av kommunerna avtalet och i Kronoborgs  

län ligger siffran på strax under 90 procent. Trots att fler överlever i kommuner med IVPA- avtal har många kommuner 

inte möjlighet att införa tjänsten menar, Håkan Axelsson, enhetschef på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.  

  

- En del kommuner saknar polisstation och brandkår, de ekonomiska resurserna har gjort att glesbyggdens 

invånare har åsidosatts, där har landstinget ingen möjlighet att utöka räddningsinsatserna överhuvudtaget. 

Det är anmärkningsvärt men bristen på resurser och antalet människor på glesbebodda områden leder till 

den omöjliga situtationen, säger Håkan Axelsson.  
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Från och med i början av maj i år kommer alla livräddare i Stockholms län ha möjlighet att anmäla 

sig till ett sms- projekt för hjärtstopp. Karolinska Institutet, SOS Alarm och företaget Lekab 

Communication Systems  

har utvecklat en tjänst som skickar ut sms till alla frivilliga som befinner sig inom en 

kilometer från ett misstänkt hjärtstopp. I Stockholm finns det cirka 200 000 utbildade hjärt- 

och lungräddare som läkarna hoppas ska anmäla sig till tjänsten. 
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BRIST PÅ KOLHYDRATER KAN LEDA TILL HJÄRTSTOPP  
Forskare vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg har upptäckt en tidigare 

okänd ämnesomsättningssjukdom som kan leda till att barn och unga idrottare 

drabbas av plötsligt hjärtstopp.  

 

En tidigare okänd ämnesomsättningssjukdom upptäcktes hos en 25-årig fysiskt aktiv man i  

Sydsverige när han undersöktes efter sviterna av ett plötsligt hjärtstopp. Forskarna påträffade ett  

ovanligt genetiskt fel i den gen som kodar för proteinet glykogenin, som är grundstenen till  

muskelcellernas främsta energigivare, glykogen. Den då 25-årige mannen fick genomgå många tester på 

Sahlgrenska sjukhuset innan forskarna kom fram till att mannens kropp inte kunde tillgodogöra sig energi i form 

av kolhydrater.  

 

Anders Oldfors är en av de sex forskarna bakom upptäckten. Han är professor i patologi och  

överläkare vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg. Han menar att patientens kropp har  

anpassat sig till den genetiska förändringen, det är egentligen bara hård fysisk träning som är livsfarligt 

för honom.  

 

Vid kraftigt muskelarbete är kroppens främsta energikälla kolhydrater i form av  

glykogen. Forskarna upptäckte att mannen inte kunde lagra några former av  

kolhydrater. Hans kropp bestod istället nästan enbart av långsamma muskelfibrer vars energikälla är 

fett. Hans kropp bryter ner fettceller, vilket fördröjer energitillförseln till  

muskelcellerna och hjärtat. Därför menar Anders Oldfors att hård träning som kräver mycket och 

snabb muskelenergi är direkt livsfarligt for en sadan typ av patient.  

 

Mannens hjärtstopp för två år sedan berodde på för hård träning i förhållande till tillgänglig  

muskelenergi. När muskelcellerna i mannens kropp och hjärta inte fick sitt energibehov tillgodosett  

drabbades den unga mannen av yrsel. Till slut tog de sista frisatta fettcellerna som höll igång  

mannens hjärta slut vilket resulterade i plötsligt hjärtstopp. Tack vare lyckliga omständigheter var 

ambulanspersonal  snabbt på plats och mannen överlevde.  

 

Den nu 27-årige svensken har fått en defibrillator inopererad i bröstet. Dessutom behandlas han med  

läkemedel i form av betablockerare som skyddar hjärtat. Han rapporteras kunna leva som vanligt  

men uppmanas att träna med försiktighet. Genombrottet hoppas forskarna på Sahlgrenska i  

Göteborg ska bana väg för nya undersökningsmetoder i jakten på att kartlägga de unga idrottare som riskerar att 

drabbas av plötsligt hjärtstopp. 
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ARBETSRAPPORT  

Val av ämne.  

Efter många divideranden fram och tillbaka mellan olika teman och områden beslutade jag  

mig för att skriva om hjärtstopp. Med handen på hjärtat var det en nära vän till mig som  

tipsade mig om plötsligt hjärtstopp. Han kände i sin tur en kille i sitt hockeylag som nyligen hade genomgått en 

omfattande hjärtoperation.  

- Han räddades i sista sekund, annars hade han nog förmodligen drabbats av hjärtstillestånd, sa min vän.  

Den natten tänkte jag på det jag hade fått höra. Jag hade läst om elitidrottare vars hjärtan  

plösligt slutat slå. Jag hade hört om barn som mitt i leken segnat ihop och dött utan förvarning.  

Men nu, en vän till en vän.  

Det händer alltså på riktigt. Visserligen har det skrivits spaltmeter efter spaltmeter om fenomenet men 

ämnet fascinerade mig. Jag bad min vän om numret till hans hjärtsjuke vän. Det var så jag kom i kontakt 

med Richard. Richard blev min väg in i ämnet. Från början hade jag tänkt använda honom som frontfigur 

men med tiden blev han en skuggfigur som snarare  

blev mitt bollplank än min huvudperson. Ju mer jag läste på om ämnet ju mer insåg jag att det återkommande 

budskapet var tid. Fler skulle överleva om fler agerade i tid, fler skulle  

överleva om hjärtat kom igång i tid, fler skulle räddas från hjärtstopp om läkarna skulle  

kartlägga medfödda hjärtfel i tid. Mina fyra artiklar om hjärtstopp bygger alla på skildringar av tid i förhållande 

till om. 

 

Syfte.  

Hjärtstopp är en förhållandevis okänd hjärtåkomma som jag ville lyfta fram och skapa debatt  

kring. Hjärt- och lungräddning är däremot en vedertagen metod men ändå finns det många svenskar som tvekar 

att göra förstahjälpen. Vi tror helt enkelt inte att vi kan utföra HLR på rätt sätt och vid rätt tillfälle. Mer ljus på 

HLR och hjärtstopp skulle förbättra förstahjälpen kunskaperna bland många svenskar, tror jag.  

Jag ville skriva en ren faktaartikel där så många aspekter och delar som möjligt skulle skildra  

och ge en nyanserad bild av plötsligt hjärtstopp. Dock blev faktaartikeln gång på gång ett  

ostrukturerat virrvarr. Liksom för många kockar stjälper en soppa, snubblade jag hela tiden på fakta efter fakta. 

Syftet försvann och kvar blev ett pussel vars bitar inte gick ihop. Tillslut lappade jag ihop pusslet och syftet blev 

tydligare när de misspassande delarna klipptes bort.  
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Research.  

De första veckorna gick helt och hållet till research. Först intervjuade jag Richard, han försåg  

mig med underlag och fakta om hjärtstopp. Sen åkte jag och Richard tillsammans runt och  

intervjuade hans läkare och en akutsjuksköterska. Jag ställde frågor och försökte hitta  

infallsvinklar till mina texter. Ämnet fascinerade mig men jag hade svårt att hitta intressant  

och nytt underlag till artikelserien. Allt som sades och allt jag läste kändes som om det redan  

var publicerat och vedertaget. Jag höll på att ge upp men Richard pushade mig. Trots att  

Richard var väldigt drivande beslöt jag mig ganska tidigt, på uppmaning av min handledare  

att göra mig av med honom. Jag kontaktade HLR (Hjärt- lungräddnigs föreningen) för att  

höra efter om de kunde förmedla kontakt med någon som hade fått plötsligt hjärtstopp och  

överlevt. Jag kom i kontakt med en ung pojke men han bodde i södra småland så jag fortsatte att söka för 

att hitta någon närmare. Jag frågade personer i min närhet och  

vänkrets om de kända till någon som drabbats av hjärtstopp och tillslut fick jag nys om Åke  

Martinsson. Det var inte helt lätt att få kontakt med en person som drabbats men genom  

räddningschefen för brandkåren i Sunne kommun i Värmland fick jag möjlighet att prata med  

Åke. Efter en rad frågor tackade han ja till en telefonintervju. Intervjun blev lyckad och jag  

hade äntligen kommit igång, på riktigt!  

Jag ägnade också mycket tid på att läsa rapporter och temaskrifter om hjärtstopp, bland  

annat Socialstyrelsen underlag till nya riktlinjer för vård och prevention av unga fysiskt aktiva  

hjärtpatienter, jag bläddrade i tidningar men framför allt använde jag webben dör jag bland  

annat kom över en webbföreläsning med Johan Herlitz som är professor och specialist på just hjärtat.  

 

Diskussion.  

Jag fick med de delar jag kände att jag ville ha med. Dock hann nyhetsartikeln bli gårdagens nyhet innan jag fick 

ihop mitt arbete. Så här i efterhand finns det såklart en hel del saker jag skulle genomfört på andra sätt. För det 

första skulle jag velat intervjua folk på stan om deras  

tankar om hjärtstopp och hur de skulle agera om någon seglade ihop och saknade puls. Jag  

skulle velat byggt upp en artikel kring hjärt- och lungräddning samt hur man enkelt räddar liv  

med en defibrillator. Dessutom skulle jag velat fråga förbipasserande om de visste vad plastväskan på 

väggen var och vad den används till. Tror jag hade kunna bygga upp en intressant nyhetsartikel med fokus på 

vad vi egentligen kan när det gäller att rädda liv. Agerar vi eller är vi passiva? Lite i stil med hur de flesta 

reagerar när de blir vittnen till våldsscener på stan.  
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Citatkontroll.  

Jag har citat kollat samtliga intervjupersoner via mejlen. Alla mina intervjuer gjordes per  

telefon och då passade jag även på att spela in samtalen. Jag har i princip tagit citaten rakt  

av. I Vissa fall har jag valt ut de delar i svaren som för artikeln kan anses vara vikigast och  

därmed uteslutit delar i svaret som inte passat in. Jag har också vid tillfällen förenklat eller  

förbättrat meningar. Alla citat, förändrade och "förbättrade" har godkänts av 

förstahandskällan.  
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