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Varför behöver vi veta mer om idrottsrelaterade hjärtstopp? 

• Ett fall…

• 19-årig man 

• Astma, i övr frisk

• Provspelar för Ljungskile SK(Superettan)

• Behov av astmamedicin, Lagläkare tillfrågas av fystränare

• Symtom på astma??? 

• EKG





Ett fall, forts.

• Träningsförbud

• Remitteras för UCG





Varför behöver vi veta mer om 
idrottsrelaterade hjärtstopp?

• Fortfarande bristfällig screening och 
omhändertagande av idrottsrelaterade 
hjärtstopp bland elitidrottare



Är det farligt att träna?



ra studier
Våra studier studier





Metod

• Jan 2011- Dec 2014

• Ca 6 miljoner 

• Idrottsrelaterat hjärtstopp definierades som hjärtstopp vilket inträffat 
under eller upp till 1h efter avslutad fysisk aktivitet



Resultat

• 3714 hjärtstopp utanför sjukhus, 
utanför hemmet

• 268(7%) idrottsrelaterade 

• Incidens: 1,1 per 100.000 och år

• Överlevnad till 30 dagar: 

46.3% vs 17.5%, p <0.0001

Överlevnad till 30 dagar i förhållande till fysisk aktivitetÖverlevnad till 30 dagar i förhållande till fysisk aktivitet

Age adjusted OR: 3,77(95% CI 2.88-4.92)



Characteristics and outcome in relation to physical activity at a sports arena or not 

OHCA at a sports arena

Yes No p **

N = 164 N= 98

Age(years) (5,5) 57.6 + 16.3 60.9 + 17.0 0.05

Sex

Woman 7/164 (4.3) 12/98(12.2) 0.02

Initial arrythmia (12,4)

Ventricular fibrillation 111/152(73.0) 51/94(54.3) 0.004

Bystander witnessed (3,8) 135/161(83.8) 62/90(68.9) 0.007

Early CPR

CPR before dispatched unit (4,3)

Yes 144/160(90.0) 54/95(56.8) <0.0001

If yes, was a defibrillator attached? (3,0)

Yes 42/141(29.8) 6/54(11.1) 0.009



Characteristics and outcome in relation to physical activity at a sports arena or not 

OHCA at a sports arena

Yes No

Delay time(median, min)

From collapse-call (24,20) 2 2 0.82

From collapse-CPR (13,6) 1 3 <0.0001

From collapse-defibrillation (25/211) 10 12 0.003

From dispatch-arrival on scene (38/26) 8 11 0.19

Outcome

Alive at 30 days

Yes 88/158(55.7) 28/98(30.4) <0.0001



Slutsatser

• Signifikant högre överlevnad vid idrottsrelaterade hjärtstopp jämfört med icke-idrottsrelaterade, 
oavsett ålder

• Prognosen betydligt bättre när hjärtstoppet sker på idrottsanläggning jämfört med utanför 

• Högre grad av deffibrillerbar rytm, bevittnade hjärtstopp och användning av hjärtstartare för 
idrottsrelaterade hjärtstopp överlag och i synnerhet för de som sker på idrottsanläggning

Och…

• Få kvinnor som drabbas av idrottsrelaterade hjärtstopp



Implikationer

• Resultaten av våra studier stödjer ett ökat 
användande av publika hjärtstartare samt ökad 
utbildning i HLR och användande av hjärtstartare 
– såväl på idrottsanläggningar som utanför

• Ökat användande av/krav på Medical Action Plans



Framtiden
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