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Sammanfattning 
Syfte 	och	frågeställningar	
Syftet med studien är att kartlägga internationella och nationella rekommendationer för 
hjärtscreening samt ta reda på hur specialidrottsförbunden hanterar riksidrottsförbundets 
rekommendationer kring hjärtscreening. 

1. På vilket sätt följer specialidrottsförbunden upp genomförande av hjärtscreening? 
2. Hur ser specialidrottsförbunden på vem som tar ansvar för genomförandet av 

hjärtscreening? 
3. Hur arbetar specialidrottsförbunden för att få ut riksidrottsförbundets 

rekommendationer om hjärtscreening till sina elitidrottare? 
 

Metod	
Denna studie är en kvalitativ studie med intervju som metod. Den intervjumetod som har 
använts är en explorativ intervju med öppna, strukturerade frågor. Samt den ”riktat öppna” 
intervjun. De fem specialidrottsförbund vi har intervjuat är fotboll, ishockey, basket, 
orientering och friidrott. 
 
Resultat	
Alla intervjuade specialidrottsförbund anser att det är viktigt att följa upp genomförandet av 
hjärtscreening. Det finns ingen som är ansvarig för genomförandet av hjärtscreening om 
idrottaren inte har kontrakt med ett förbund eller förening, vilket gör att ansvaret läggs på den 
idrottande individen. Om elitidrottaren har ett anställningsliknande förhållande med kontrakt 
är det respektive specialidrottsförbund eller förening som har ansvar för att hjärtscreeningen 
genomförs. För att nå ut med information om hjärtscreening använder sig förbunden av olika 
metoder. Bland dem är hemsidor, tränarmöten, tidningsartiklar och information till 
idrottsläkarföreningar vanliga. Ett förbund går inte ut med några rekommendationer alls. 
 
Slutsats	
Det finns inget gemensamt svar från specialidrottsförbunden. Svaren varierar från att det är 
förbundsläkarens ansvar, specialidrottsförbundets ansvar, föreningens ansvar, individens 
ansvar eller/och önskemål om att det skulle vara Sveriges olympiska kommittés ansvar 
(finansiellt). Det gemensamma för alla specialidrottsförbund är att de följer 
Riksidrottsförbundets rekommendationer när det kommer till elitidrottare. Innehar idrottaren 
kontrakt är det specialidrottsförbundet eller föreningen som står för kontraktet som har 
ansvaret för genomförande av hjärtscreening. Det är klart vem som har ansvar för att 
hjärtscreeningen genomförs av elitidrottare dock är det otydligt om det genomförs eller inte.
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1 Inledning 

1.1 Introduktion 

”I februari 2005 avled en 15-årig pojke i Björklöven efter DM-finalen i ishockey. Drygt tio 

minuter innan slutsignalen kom pojken till ledarna och sa att han mådde dåligt, ledarna tog 

honom av planen och tillkallade föräldrarna. Pojken upplevde andnöd och värme i bröstet 

och kördes direkt till Universitetssjukhuset i Umeå där man förgäves kämpade för att rädda 

pojkens liv.” (Aftonbladet Sportbladet, 2005-02-18)  

”För fyra år sedan kollapsade NHL-meriterade letten Sergej Zholtok, 31, i 

omklädningsrummet och avled, efter att ha avbrutit matchen för sitt Riga med fem minuter 

kvar.[---] 

Förra året skakades spansk fotboll av den landslagsmeriterande Sevilla-spelaren Antonio 

Puertas död. Den 23-årige backen segnade ihop under en match mot Getafe, tog sig upp men 

föll ihop i omklädningsrummet igen och avled tre dagar senare.” (Dagens Nyheter, 2008-10-

14) 

Mattias Nilsson som är aktiv inom Sveriges skidskyttelag fick innan sommaren reda på att 

han har ett medfött hjärtfel. Nu väntar han på provsvar från läkaren som ska besluta om han 

får fortsätta tävla inom skidskytte eller inte (Längd.se 2011-05-18). 

Detta är endast några av de fall där idrottare har drabbats av plötslig hjärtdöd.1 Dödsfallen 

hade kanske kunnat förhindras om dessa idrottare genomgått hjärtscreening. Det är svårt att 

säga i efterhand men de flesta som har dolda hjärtsjukdomar skulle kunna upptäckas med 

hjälp av anamnes, klinisk undersökning och vilo-EKG2. Det hade även kunnat sluta 

annorlunda om det hade funnits en defibrillator (hjärtstartare) i närheten. För bara några 

veckor sedan räddades en norsk fotbollsspelare, den 25 september 2011: 

 
1 Plötslig hjärtdöd: ”dödsfall som har inträffat inom en timme efter symptomdebut hos en person med tidigare 
känd eller icke känd hjärtsjukdom, om dödsfallet varit bevittnat”. (FYSS. 2011-02-10)  
2 Vilo-EKG (12-avlednings) - med hjälp av elektrokardiogram, EKG, kan man mäta hjärtats elektriska aktivitet. 
Undersökningen ger en kurva som bland annat visar hjärtats rytm, impulsutbredning samt eventuella skador på 
hjärtmuskeln, till exempel hjärtförstoring eller hjärtinfarkt. Vilo-EKG görs om man vill mäta hjärtats elektriska 
aktivitet när det befinner sig i vila. Undersökningen brukar ofta ingå i vanliga hälsokontroller. (Aleris, [2011-10-
11]) 
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”Norske stjärnan fick hjärtstillestånd. Brann-spelaren Carl-Erik Torp låg livlös på planen. Hjärtat 

hade stannat. Några minuter senare startade det igen, tack vare en defibrillator - och nu 

kommer lugnande besked: - Läget är stabilt.” (Expressen, 2011-09-25) 

Det många inte vet är att plötslig hjärtdöd är den näst främsta orsaken till dödsfall inom 

idrotten, där skador är den främsta. Ca en person per 300-500 (0,2-0,3 %) har en hjärtsjukdom 

som kan medföra en risk att drabbas av hjärtstillestånd vid intensiv fysisk aktivitet 

(Riksidrottsförbundet, 2005a, s.6)  

Den vanligaste orsaken till plötslig hjärtdöd hos unga idrottande är hypertrofisk 

kardiomyopati.3 Därefter är det sjukdomar som anomalt avgående kranskärl och arytmogen 

högerkammarkardiomyopati som är de näst mest förekommande. Mer ovanliga orsaker är 

långt QT-syndrom, WPW-syndrom, vitier (aortastenos), komplikationer till marfans syndrom, 

dilaterad kardiomyopati och myokardit (Socialstyrelsen, 2005, s. 18).  

 

Detta är en studie kring problematiken med hjärtscreening4 internationellt och nationellt. 

Denna studie gjordes för att studera hur de svenska rekommendationerna för hjärtscreening 

följs inom olika specialidrottsförbund5 och för att belysa problemet med hjärtrelaterade 

olyckor. Ämnet hjärtdöd är något som står oss väldigt nära då vi själva är aktiva inom 

idrotten. Många kan förmodligen relatera och beröras av det här ämnet eftersom det kan 

drabba vilken (till synes) frisk människa som helst. Idrotten är dock en av de största 

bidragande faktorerna till en god hälsa, men vi kan inte blunda för det faktum att plötslig 

hjärtdöd inom idrotten är ett återkommande fenomen. Varje enskilt fall är en stor tragedi och 

en oersättlig förlust för familj, vänner, närstående och inte minst för Idrotts-Sverige.  

För att få större klarhet kring detta problemområde har vi valt att göra en litteraturstudie av 

internationella och nationella forskningsartiklar. Vi har även genomfört flera kvalitativa 

 
3 För förklaring av hjärtsjukdomarna se punkt 1.2.3 Hjärtsjukdomar som kan orsaka plötslig hjärtdöd. 
4 Hjärtscreening (kardiopulmonell screening) - är helt enkelt en översiktsundersökning av hjärtat. Den 
genomförs i syfte att upptäcka eventuella hjärtfel eller hjärtsjukdom. (Aleris [2011-10-01]) 
5 Begreppet screening är svårt att använda då det ibland kan uppfattas som en allmän undersökning av stora delar 
av befolkningen. Vi kommer att använda oss utav definitionen hjärtscreening som är synonymt med ”riktad 
hjärtkontroll” då det beskriver en mer begränsad undersökning av riskgrupper, i vårt fall elitidrottare. 
(Socialstyrelsen, s.16. 2006) 
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intervjuer för att studera vem/vilka som tar ansvar6 för genomförandet av hjärtscreening av 

elitidrottare i Sverige. De specialidrottsförbund som har studerats är fotboll, ishockey, 

friidrott, basket och orientering. En mer utförlig utläggning om varför vi har valt just de 

specialidrottsförbunden finns beskriven under urval i metoddelen.  

1.2 Bakgrund 

I denna studie ligger fokus på plötslig hjärtscreening inom idrotten. Hjärtscreening sker i 

förebyggande syfte för att försöka förhindra plötslig hjärtdöd. Plötslig hjärtdöd inom idrotten 

beror i de flesta fall på underliggande hjärtsjukdom som kan få dödliga konsekvenser vid 

idrottslig aktivitet av hög ansträngningsgrad. Detta ska inte förväxlas med plötslig vuxendöd 

eller plötslig spädbarnsdöd. Vid plötslig vuxendöd är utbrändhet (fysisk, emotionell eller 

mental kollaps) ofta är den stora bidragande orsaken till dödsfall. Det handlar alltså inte om 

hjärtinfarkt utan fullständig och total urladdning av energier eller nerslitning av kroppen. 

Plötslig spädbarnsdöd vet man i dagsläget inte så mycket om men beror i de flesta fall på att 

barnet av någon anledning slutar andas (Bronsberg & Vestlund, 1997 sid. 20-38). 

Socialstyrelsen (2006) har gått ut med rekommendationer till föräldrar för att förhindra fall av 

plötslig spädbarnsdöd. Inte heller här handlar det om hjärtsjukdom i någon större 

utsträckning. 

Nästan alla som drabbas av plötslig hjärtdöd inom idrotten har någon bakomliggande 

hjärtsjukdom där sjukdomarna i många fall är ärftliga och oftast ger symtom. Man kan därför 

identifiera ett antal individer med ökad risk för plötslig hjärtdöd vid fysisk ansträngning med 

hjälp av hjärtkontroller. Om en person har några av dessa företeelser eller symptom bör denne 

utföra en hjärtkontroll/screening: 

• Om idrottaren har släkt med ärftliga hjärtsjukdomar och därför ökad risk för plötslig 

hjärtdöd.  

• Om idrottaren har släktingar som har drabbats av plötslig hjärtdöd som unga.  

• Om idrottaren har tydliga symtom i form av ansträngningsrelaterad bröstsmärta, yrsel, 

svimning eller distinkta hjärtklappningsattacker.  

 
6 Ansvar- betyder ungefär att stå till svars. Betydelsen skiljer sig åt beroende på sammanhand. Beröm och kritik 
är nära kopplat till ansvar. Den som är ansvarig är den som får skulden när något går fel, men också den som kan 
ta åt sig äran om det går bra [---] (Nationalencyklopedin. [2011-11-23]) 
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• Om idrottaren har konstaterade avvikelser på vilo-EKG eller i allmän hälsostatus (Börjesson 

& Nylander 2005, s.4 ff.). 

 

1.2.1 Internationella rekommendationer 
 

The European Society of Cardiology (ESC), (FYSS 2011, s. 147) gick år 2005 ut med 

rekommendationer om hjärtscreening för tävlingsidrottare. Som en följd av detta har 

Europeiska fotbollsfederationen (UEFA) och Internationella fotbollsförbundet (FIFA) infört 

en obligatorisk hjärtscreening av sina spelare inför turneringar. Även riksidrottsförbundet har 

följt Europeiska kardiologföreningens rekommendationer om att en hjärtscreening bör 

innehålla följande: 

1. Anamnes- Personlig och familj (symptom och ärftlighet). 

2. Klinisk undersökning (mäta blodtryck, lyssna på hjärta och lungor). 

3. 12-avlednings vilo-EKG. 

Uppstår misstanke om hjärtfel rekommenderas att idrottaren remitteras till en 

idrottsmedicinskt kunnig specialist för att komplettera undersökningen med blodprover, 

ekokardigrafi (ultraljud av hjärtat), arbetsprov7 och/eller långtids-EKG8. Om personen har ett 

påträffat hjärtfel betyder det inte att denne måste sluta med idrott men att personen oftast 

behöver avstå från väldigt fysiskt ansträngande idrott. Tillsammans med läkare kan man hitta 

en lämplig aktivitetsnivå). (Pelliccia, Zipes & Maron 2008, s.6) Se figur 2 nedanför. 

                                                 
7 Arbetsprov (ergometercykel) - ett arbetsprov gör man för att undersöka hur hjärtat, lungorna, blodcirkulationen 
och rörelseorganen fungerar när man anstränger sig. Syftet är att ta reda på om hjärtat får tillräckligt med syre 
och om man får ont i bröstet eller har störningar i hjärtats rytm när man anstränger sig. (Aleris. [2011-10-11]) 

8 Långtids-EKG-registrering, Holter-EKG, registrering av hjärtats elektriska aktivitet (EKG = 
elektrokardiogram) under lång tid, ofta ett eller flera dygn. Dess främsta användning är vid kartläggning av 
tillfälliga störningar i hjärtats rytm, t.ex. upprepade svimningar. Metoden används också vid utredning av 
misstänkt kranskärlssjukdom. (Nationalencyklopedin.[2011-09-27]) 



 
 
Figur 1. Europeiska kardiologföreningens hjärtscreeningsrekommendationer.  (D, Corrado et.al 2005, s. 523) 

 

American Heart Association (AHA) (Pelliccia, Zipes & Maron 2008, s.6) har gått ut med 

rekommendationer att endast genomföra ett frågeformulär med personlig sjukdomshistoria, 

sjukdomar inom släkt och ett antal fysiska undersökningar (se frågeformuläret och de fysiska 

undersökningarna i bilaga 3). De anser att EKG inte är kostnadseffektivt för en stor 

population, eftersom den har låg specificitet9. Detta trots att åtminstone en annan studie 

(President and fellows of Harvard College 2011, s.1) visar på att EKG kan upptäcka 

Hypertrof kardiomyopati. Det är relativt vanligt att gymnasieskolor och högskolor i USA 

genomför familjeanamnes och fysisk undersökning. Denna studie visar även att USA, i 

kontrast till Italien oftast använder sig av volontärer som genomför dessa undersökningar. 

Forskarna som har skrivit studien menar att personer som inte är idrottsmedicinsk utbildade 

kan bidra till onödiga fall av plötslig hjärtdöd. Eftersom USA inte genomför 12 avlednings 

5 

 

                                                 
9 specificite´t (av specifik), statistisk term som anger ett diagnostiskt tests förmåga att reagera specifikt endast 
för en viss, intressant egenskap. Att ett medicinskt test för grön starr har specificiteten 90 % innebär exempelvis 
att när det används på en person som inte har grön starr, så är chansen 90 % att testet reagerar negativt. Risken 
för falskt positivt utslag är alltså 10 %. Om testet ger positivt utslag är sannolikheten inte nödvändigtvis 90 % att 
personen verkligen har grön starr; denna beror också på hur vanlig sjukdomen faktiskt är.  
(Nationalencyklopedin [2011-11-29]) 
 

http://www.ne.se/lang/specifik
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vilo-EKG och använder sig av volontärer som genomför hjärtscreeningen bidrar det till att 

idrottare som har dolda hjärtsjukdomar inte upptäcks på grund av den låga specificiteten. 

 

Internationella olympiska kommittén (The international olympic committee 2009, s. 538 ff) 

rekommenderar screening av alla idrottare på elitnivå. De påpekar även att ju längre en person 

tävlar på hög nivå desto mindre är risken att dessa personer vårdas för hjärt- och 

kärlsjukdomar senare i livet. Dock är det en liten del av de som idrottar på elitnivå som 

drabbas av plötslig hjärtdöd där majoriteten av de som drabbas är de som inte får några 

symptom, så kallade tysta hjärtsjukdomar. Därför är det extra viktigt att alla elitidrottare 

undersöker sig eftersom de utsätter hjärtat för hård fysisk aktivitet. De rekommenderar precis 

som Europeiska kardiologföreningen anamnes, klinisk undersökning och 12-avlednings vilo-

EKG. Internationella olympiska kommittén menar även att det är upp till varje internationellt 

förbund (i Sverige är det riksidrottsförbundet) att rekommendera screening för sina idrottare.  

The European Society of Cardiology har även gett ut rekommendationer gällande hur 

deltagandet i idrott ska se ut för den som är drabbad av kardiovaskulär sjukdom (Pelliccia 

et.al, 2005, s. 1422 ff.). Syftet med rekommendationerna är att ge ut riktlinjer för att vägleda 

läkare och kardiologer om utvärderingen av idrottare med kardiovaskulära avvikelser, att 

läkarna kan rekommendera idrottsaktiviteter som säkert kan utföras. Målgruppen för 

rekommendationerna är tävlingsaktiva idrottare, ungdomar som vuxna, amatörer eller proffs 

och som regelbundet tränar och tävlar i idrott på alla nivåer (lokal, regional, nationell och 

internationell). Det vill säga att rekommendationerna inte riktar sig till den som utför allmänt 

spontant idrottande på sin fritid i rekreationssyfte. En utmärkande egenskap för 

tävlingsidrottare oavsett vilken nivå är att personen tävlar och har en drivkraft att pressa sin 

kropp till de yttersta gränserna i syfte att förbättra sin prestation. Tävlingsidrott består av en 

struktur där påtryckningar från klubbar och sponsorer kan påverka den drabbade idrottarens 

oberoende bedömning av sin situation som idrottare med kardiovaskulär sjukdom. De kan få 

svårt att inse de totala riskerna som det innebär att ha en karriär inom tävlingsidrott. Panelen 

som har författat detta dokument anser att det (baserat på etiska, medicinska och juridiska 

skäl) är den undersökande läkarens ansvar att informera idrottaren om alla de risker det 

innebär att vara tävlingsidrottare. The European Society of Cardiology anser att om risken att 

drabbas av plötsligt hjärtstopp bedöms som ovanligt hög bör läkaren ansvara för det 

slutgiltiga beslutet. Detta för att förhindra att idrottaren dör en plötslig död som kan 

förhindras och för att minska risken för sjukdomsprogression. Att värna om idrottarens hälsa 
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ska vara av yttersta mål för läkaren. Eftersom fysisk aktivitet och idrottsligt deltagande i 

grund har positiva effekter på både fysisk och psykisk hälsa rekommenderar de att det endast 

är de idrottare med kardiovaskulära sjukdomar där motion kan orsaka allvarliga 

förmaksflimmer eller kammararytmier som bör begränsa sin tillgänglighet till idrotten. Dock 

bör det uppmärksammas att graden av riskerna bland drabbade idrottare varierar kraftigt 

vilket gör det omöjligt att ge rekommendationer som är giltiga i samtliga fall. 

Rekommendationen får lyda att varje kardiolog får skräddarsy rekommendationer till varje 

enskild idrottare/patient.  Dock har panelen lagt upp kartor för att vägleda läkarna, Se bilaga 

4. 

 

1.2.2 Svenska rekommendationer 
 

Riksidrottsförbundet (RF) är den svenska idrottsrörelsens samlande medlemsorganisation som 

företräder idrotten nationellt och internationellt gentemot politiker och myndigheter. Denna 

position medför en maktposition gentemot förbund och föreningar. Riksidrottsförbundets 

främsta uppgift är, att stötta sina medlemsförbund, företräda idrottsrörelsen i kontakter med 

myndigheter och politiker, samt ansvara för vilken strategi idrotten ska välja gällande 

finansiering, organisationsformer och kommunikation. Riksidrottsförbundet (2009). 

Riksidrottsförbundets uppgift är att agera som en paraplyorganisation för hela den svenska 

idrottsrörelsen, Se figur 1. I Sverige har vi drygt 20 000 idrottsföreningar som är organiserade 

under 69 specialidrottsförbund (SF). Specialidrottsförbunden är oberoende organisationer som 

ansvarar för sin specifika idrott. Sen har vi specialidrottsdistriktsförbunden (SDF), ett SDF 

organiserar sin idrott i ett distrikt. Man kan säga att de är ett SF på regional nivå. De 

organiserar Sveriges alla idrottsföreningar som utövar idrotten i praktiken 

(Riksidrottsförbundet 2011).  I RF:s organisation ingår förutom alla SF även Bosön (RF:s 

utvecklingscentrum), Riksidrottsmuseet samt Riksidrottsstyrelsen (RS). 

Riksidrottsförbundet tilldelades ett utökat myndighetsansvar den 1 januari 2000. Detta genom 

ändring i lagen om överlämnande av förvaltningsuppgifter till Sveriges Riksidrottsförbund 

(Lag 1999: 1044), lag om ändring i sekretesslagen (Lag 1999: 301) och ny förordning om 

statsbidrag till idrottsverksamhet (SFS nr: 1999:1177). Den verksamhet som innefattas är 

statsbidraget till Riksidrottsgymnasierna, statsbidraget till specialidrottsförbund, Sveriges 

Olympiska Kommitté samt till lokala idrottsföreningar. Detta betyder att handlingar inom 



dessa områden är allmänna handlingar som måste registreras, förvaras och sparas på ett sätt 

som gör det möjligt att hålla dem tillgängliga enligt lag. Riksidrottsförbundet (2007). 

 

Figur 2. Riksidrottsförbundet som paraplyorganisation. 

 

I Riksidrottsförbundets policydokument (Riksidrottsförbundet 2005a, s. 8), Plötsliga dödsfall i 

samband med idrottsutövning står det:  

”Majoriteten av plötsliga dödsfall orsakas av sjukdomar som man teoretiskt i många (men 

inte alla) fall skulle kunna identifiera i förväg, med hjälp av den föreslagna enkla 

hjärtundersökningen som är allmänt tillgänglig i de europeiska länderna. Det innebär att 

risken för plötslig död borde kunna minskas med dessa undersökningar vilket erfarenheter 

från länder med etablerad screening, som Italien, också antyder.” 

 

Karin Mattson, ordförande på Riksidrottsförbundet uttalade sig i frågan om hjärtscreening av 

idrottare redan år 2005 på riksidrottsförbundets hemsida (riksidrottsförbundet 2005b):  

”Men vi måste också komma ihåg att det är stor skillnad mellan olika idrotter, när det gäller 

både fysisk ansträngningsnivå, och därmed risknivå, och resurser. Därför är det svårt att från 

Riksidrottsförbundets sida gå ut med allmänna rekommendationer, det viktiga är att varje 

enskilt förbund arbetar med frågan utifrån sina egna förutsättningar. RF ställer självklart 

upp med stöd och råd i det arbetet.” 

8 
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Rekommendationer eller stöd för att utföra allmän hjärtscreening av hela befolkningar finns 

inte. Däremot är stödet för screening av begränsade folkgrupper betydligt större både i Europa 

och i andra delar av världen. Med begränsade folkgrupper menas till exempel idrottare och 

barn och ungdomar med hjärtsjukdom i familjen eller elitidrottare. Både stora som små 

organisationer står bakom rekommendationerna om hjärtscreening av begränsade folkgrupper. 

Bland dessa återfinns bland annat Europeiska kardiologiföreningen (ESC), Svenska 

Riksidrottsförbundet, Socialstyrelsen, Fysisk aktivitet i Sjukdomsprevention och 

Sjukdomsbehandling (FYSS), europeiska fotbollsfederationen (UEFA), internationella 

fotbollsförbundet (FIFA) och en del svenska specialidrottsförbund.  Mer ingående 

information om några av dessa organisationers ställningstagande finns att tillgå i 

nedanstående texter. 

Riksidrottsförbundet rekommenderar hjärtscreening av friska, ”unga” elitidrottare.10 De tar 

dock inte ansvar för att det genomförs utan säger att det är upp till varje specialidrottsförbund 

och idrottsförening att genomföra screening av sina aktiva (för Riksidrottsförbundets 

rekommendationer av hjärtscreening se bilaga 2). Dessutom är det endast elitaktiva som är 

rekommenderade att undersökas eftersom de menar att dem löper större risk att drabbas av 

plötsligt hjärtstopp än idrottare på amatörnivå på grund av den konstant hårda fysiska 

ansträngningen.  

Riksidrottsförbundet förespråkar även att det för en frisk person inte är farligt att idrotta men 

att en person däremot ska avhålla sig från idrott om personen har en infektion i kroppen till 

dess att infektionen är helt över. Om en person drabbas av hjärtmuskelinflammation bör 

denne avstå från idrottande i cirka 6 månader. Om man är medveten om ärftliga/genetiska 

hjärtproblem hos familj och släkt eller har upplevt symtom som yrsel, svimningsanfall, smärta 

i bröstet eller oregelbunden hjärtrytm i samband med ansträngning uppmanar 

riksidrottsförbundet att man ska vända sig till den reguljära sjukvården istället för till idrotten.  

 

Elitidrottare som utsätter sin kropp och därmed sitt hjärta för stor påfrestning bör förutom 

regelbundna läkarundersökningar även genomgå hjärtundersökningar för att utesluta 

eventuella hjärtfel. Om elitidrottaren har kontrakt på antingen förbundsnivå eller 

föreningsnivå ligger ansvaret för genomförandet av hjärtundersökningar hos 

 
10  En frisk ”ung” idrottare innebär personer som upplevs friska och som är under 35 år. (Riksidrottsförbundet 
2005, s. 6) 
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förbundet/föreningen istället för hos den enskilda personen då ett anställningsliknade 

förhållande har upprättats. Utsätts idrottare för moment i sin idrott som inte i sig är farliga 

men som ändå utgör en risk är det de olika specialidrottsförbundens ansvar att ta fram egna 

rekommendationer till föreningar och enskilda utövare (Riksidrottsförbundet 2005a, s. 10). 

Socialstyrelsen (2006, s. 8) har gett ut nationella riktlinjer inom hjärtsjukvård i Sverige. Det 

består av en dokumentserie i sex olika delar varav två av dessa dokument berör Idrotts-

Sverige: 

• Ett kompletterande dokument om plötslig hjärtdöd hos personer under 

35 år vid idrott och fysisk ansträngning som innehåller rekommendationer inom ett 

begränsat område. Dokumentet vänder sig främst till den medicinska professionen 

(2006). 

• En populärvetenskaplig version om plötslig hjärtdöd vid fysisk ansträngning. 

Dokumentet vänder sig främst till idrottsföreningar, skolhälsovården 

och föräldrar till idrottande barn (2006). 

 

Socialstyrelsen rekommenderar inte allmän screening av svenska befolkningsgrupper, 

tillexempel alla idrottande personer eller alla ungdomar. Anledningen till det är det stora 

antalet falskt positiva11 och falskt negativa resultat som socialstyrelsen anser att en allmän 

screening skulle generera. Socialstyrelsens uppfattning baseras på ett uppskattat förhållande 

som innebär att man skulle diagnostisera 1 sjuk person bland 2000 falskt positiva, och därmed 

behöva undersöka 200 000 personer för att upptäcka en person som annars löper risk att 

drabbas av plötslig hjärtdöd. På grund av detta anser Socialstyrelsen att det inte är etiskt 

försvarbart att genomföra allmän screening då efterföljderna av falskt positiva testresultat kan 

leda till både sänkt livskvalitet i form av obefogad oro för sjukdom samt negativa 

hälsokonsekvenser för de som inte vågar träna. Samhället skulle även få stå för stora 

ekonomiska kostnader för att utesluta sjukdom hos personer med falskt positiva testresultat. 

Sammanfattat bedömer Socialstyrelsen att de potentiella fördelarna med allmän screening inte 

uppväger nackdelarna (Socialstyrelsen 2006, s. 8). 

 

Dock rekommenderar både Socialstyrelsen och Riksidrottsförbundets hjärtscreening av 

elitidrottare (i denna grupp ingår även elever på riksidrottsgymnasierna). Alltså screening av 

 
11 Falskt positivt/Falskt negativt EKG- EKG som har feltolkats. Ex: Många falskt positiva EKG hos friska 
idrottare skulle leda till vidare (dyrare) utredningar. (Börjesson,  2010)   
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en begränsad grupp individer anser Socialstyrelsen vara väl motiverad. Riksidrottsförbundet 

har delegerat ansvaret för genomförandet av hjärtscreening till specialidrottsförbund och 

föreningar och därmed blir det inte ett ansvar för sjukvården. Socialstyrelsen poängterar dock 

att vid eventuell upptäckt av hjärtsjukdom ska idrottaren genomgå en grundlig undersökning i 

hälso- och sjukvårdens regi. En orsak till att falskt positiva hjärttester eller ”onormalt” resultat 

förekommit förklaras som en fysiologisk godartad hjärtanpassning hos idrottare med hög 

ansträngningsnivå. Det anses därför viktigt att läkaren som utför testerna är förtrogen med 

dessa olika, ofarliga variationer i EKG-avläsning (Socialstyrelsen, 2006, s. 31-34). 

Fysisk aktivitet i Sjukdomsprevention och Sjukdomsbehandling (FYSS, 2011, s. 149 f.) 

rekommenderar även hjärtscreening. De har sammanfattat rekommendationerna med att skola 

och sjukvård först och främst ska försöka fånga upp barn och ungdomar som har nära 

släktingar med hjärtsjukdom eller nära släktingar som dött en plötslig död. Oavsett om dessa 

barn och ungdomar är idrottare eller inte. Personer med illavarslande symtom och elitidrottare 

rekommenderas att genomgå en hjärtscreening.  

1.2.3 Hjärtsjukdomar som kan orsaka plötslig hjärtdöd 

 

Nedan följer en beskrivning/förklaring till de vanligaste hjärtsjukdomarna som kan orsaka 

plötslig hjärtdöd vid hård fysisk ansträngning. 

  

Hypertrofisk kardiomyopati (HCM): 

Det är ett ärftligt tillstånd där hjärtmuskelfibrerna förlöper på ett oordnat sätt och där 

storleken på hjärtats väggar ökar med patologisk kammarhypertrofi. Personer med 

Hypertrofisk kardiomyopati kan ha lätta symtom eller inga alls. Det beräknas att ca 1 på 500 

personer är drabbade. Idrott eller fysisk ansträngning är den vanligaste orsaken till plötslig 

död inom denna grupp och dödsfallen inträffar mest hos unga personer utan symptom. Risken 

för plötslig hjärtdöd i denna grupp är störst i åldrarna 8-16. Det är därför viktigt att undersöka 

barn och syskon till patienter som har Hypertrofisk kardiomyopati tidigt för att kunna hitta 

sjukdomen. Anamnes och vilo-EKG är viktigt då ca 75 % av individerna med HCM upptäcks 

med EKG-förändringar. En vidare undersökning med ekokardiografi kan identifiera personer 

med hypertrofisk kardiomyopati och är viktigt för vidare undersökningar och behandlingar 

(Socialstyrelsen, 2005a, s.19). 
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Anomalt avgående kranskärl: 

Det är en medfödd avvikelse där kranskärlen löper avvikande. Fysisk ansträngning kan i vissa 

fall utlösa myokardischemi som ökar risken för hjärtflimmer och plötslig hjärtdöd. Personer 

med anomalt avgående kranskärl är svåra att upptäcka då majoriteten av de som dött inte hade 

några symptom och att de flesta hade ett normalt vilo-EKG (vilo-ekokardiografi) samt 

normala värden på arbetsprov. Symptom som kan uppträda är bröstsmärta och 

”oproportionerlig dypsné” (oproportionerlig andfåddhet) vid ansträngning hos en ung person. 

Med EKG kan en del upptäckas. Om en person upptäckts med anomalt avgående kranskärl 

går det i de flesta fall att åtgärda kirurgiskt (Socialstyrelsen, 2005, s.22). 

 

Arytmogen högerkammarkardiomyopati (ARVC): 

Det är ett dominant ärftligt tillstånd som visar förändringar i form av störningar i hjärtats rytm 

i höger kammare. (Nationalencyklopedin 2011). Mellan ca 1 av 1000-10 000 personer 

drabbas av arytmogen högerkammarkardiomyopati. Sjukdomen innebär att hjärtceller dör och 

ersätts av fett och bindväv vilket gör att pumpfunktionen i höger kammare gradvis försämras. 

Ibland förekommer det inte några symptom alls medan vissa uppvisar livshotande symptom 

som ventrikulära arytmier med kammarflimmer, hjärtklappning vid ansträngning, 

svimningskänslor och yrsel. Sjukdomen kan förbli oupptäckt och är även svår att hitta vid 

symptom. Ekokardiografi med frågor kring just denna sjukdom och olika typer av EKG kan 

visa avvikelser som kan förhindra plötslig hjärtdöd hos personer med arytmogen 

högerkammarkardiomyopati (Socialstyrelsen, 2005, s.19).  

 

Långt QT-syndrom: 

Det är en hjärtsjukdom som innebär förlängd tid från hjärtkamrarnas elektriska aktivering till 

återuppladdning. Symptom som kan uppträda hos personer med denna sjukdom är 

svimningar. Men som i de flesta dolda hjärtsjukdomar förekommer symptomen inte alltid, 

vilket medför en ökad risk för plötslig hjärtdöd. Långt QT-syndrom är en ärftlig sjukdom och 

kan upptäckas med hjälp av anamnes då det är 50 % risk att drabbas av sjukdomen om ens 

syskon eller föräldrar har den sjukdomen (Läkartidningen, 2007, s. 516 f.). 

WPW-syndromet (Wolff-Parkinson-White-syndromet): 

WPW-syndromet innebär att hjärtat har en alternativ ledningsbana, sannolikheten att utveckla 

förmaksflimmer är ökad hos personer med WPW-syndromet. Det finns två olika typer av 
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WPW-syndrom. Den första typen är Asymtomatiskt WPW-syndrom, då personen inte drabbas 

av hjärtklappningsattacker och behöver därför inte behandlas. Har man däremot blivit drabbad 

av den andra typen Symtomatiskt WPW-syndrom kan olika hjärtmediciner användas. Om 

mediciner inte hjälper, ger biverkningar eller om personen inte vill äta mediciner kan läkaren 

gå in i hjärtat med kateterteknik och bränna bort den alternativa ledningsbanan. WPW-

syndromet innebär oftast EKG-förändringar (Wikipedia 2011).  

Vitier 

Aortastenos är det dominerande vitiet som orsak till plötslig hjärtdöd och drabbar mest barn 

och ungdomar i åldern 8-16 år. Patienter med en maximal gradient över aortaklaffen 

som överstiger 40 mm Hg avråds från ansträngande idrott. Det bör göras en bedömning 

genom EKG, ekokardiografi och arbetsprov (Socialstyrelsen 2006, s. 21). 

 

Marfans syndrom 

Patienter med Marfans syndrom har överrörliga leder, linsluxation och smala långa 

extremiteter vilket ger en ökad risk för aortadilation. Då syndromet ofta är personer med lång 

kroppslängd kan man vara extra uppmärksam i sporter där kroppslängd innebär en fördel, som 

exempelvis volleyboll, basket, simning och även i vissa friidrottsgrenar (Socialstyrelsen 2006, 

s. 21). 

 

Dilaterad kardiomyopati 

Dilaterad kardiomyopati ger nedsatt hjärtmuskelkraft i främst vänster hjärthalva. Symtomen 

består i form av hjärtsvikt, konditionssänkning, dyspné och trötthet. Sjukdomen förekommer 

hos unga och vanligast är att konditionssänkningen yttrar sig först. Dilaterad kardiomyopati 

kan vara sekundär till bland annat myokardit (Socialstyrelsen 2006, s. 20). 

 

Myokardit 

Myokardit tror man vara en följd av kardiotropa virus. I amerikanska och italienska studier av 

idrottare betecknas myokardit som en relativt ovanlig anledning till plötslig hjärtdöd 3-5% 

men mindre amerikanska och finländska studier visar att det torde vara betydligt vanligare ca 

40%. Svenska studier visade att myokardit kunde vara en av orsakerna till det ökade antal 

dödsfall av orienterare under 1980-talet. Sjukdomen kan oftast upptäckas med EKG, 

anamnes, ekokardiografi och blodprover (Socialstyrelsen 2006, s. 25). 

 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Asymtomatisk
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1.3 Forskningsläge 

 

De flesta forskare verkar vara överens om att någon slags screening ska genomföras för 

elitidrottare. Dock är de inte överens om vilken slags screening som ska genomföras och om 

det är kostnadseffektivt eller inte. Därför finns det många studier med olika 

rekommendationer för hjärtscreening, där några av rekommendationerna redan har redovisats 

i bakgrunden (se Internationella rekommendationer och Svenska rekommendationer). Det 

finns även mycket internationell forskning som främst handlar om effekterna av 

hjärtscreening. Denna studie behandlar även en del svensk forskning, främst av Mats 

Börjesson som är en framstående forskare och läkare inom hjärtfrågor. Det har även gjorts en 

svensk studie på ”orienterardöden” som skedde under 1980-talet som presenteras i denna 

studie. Hur arenasäkerheten ser ut om något tragiskt som exempelvis plötsligt hjärtstopp 

skulle ske under en fotbollsmatch finns även med då det är naturligt ”nästa steg” efter 

hjärtscreeningen.  

1.3.1 Internationell forskning 

 

Italien (Corrado et.al, 2005, s. 518 f.) är ledande inom Europa vad gäller screening av unga 

idrottare. Alla tävlingsaktiva idrottare mellan 12-35 år genomgår hjärtscreening med hjälp av 

sjukdomshistoria, kroppsundersökning och vilo-EKG. Kostnaden för ett hjärtscreeningtest 

uppgår till cirka 20 Euro utan 12-avlednings EKG och cirka 300 Euro med 12-avlednings 

EKG. För idrottare under 18 år står sjukvården i Italien för kostnaden. Myndiga individer står 

för kostnaden själva men i vissa fall kan föreningen stå för kostnaden. I Italien genomförs 

screening av nära 6 miljoner idrottare varje år, vilket motsvarar ca 10 % av deras befolkning. 

Detta har bidragit till att många med hjärtfel har upptäckts i tid vilket kan ha förhindrat fall av 

plötslig hjärtdöd inom idrotten. Förekomsten av plötslig hjärtdöd hos idrottare i Italien är 2,3 

per 100 000. Förekomsten skilde sig dock mellan män och kvinnor, det förekom oftare hos 

män (2,62) än hos kvinnor (1,07). Av dessa 2,3 fall per 100 000 så orsakades 2,1 av dolda 

hjärtsjukdomar. 

 

England (Elston & Stein 2009, s. 576) är ett av de länder som har inspirerats av Italienska 

forskare som utfört hjärtscreening av idrottare. De har studerat resultaten av det Italienska 

screeningprogrammet i syfte att undersöka vilket resultat ett nationellt program av screening 
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av unga idrottare i Storbritannien skulle ha för folkhälsan. Resultatet av denna studie menar 

att Storbritannien kan förhindra plötslig hjärtdöd inom idrotten med 2.62 fall per 100 000/år. 

De uppskattar även att för att förhindra ett fall av plötslig hjärtdöd skulle 38 151 idrottare 

behöva bli screenade. I Storbritannien skulle screening kunna förhindra 40 fall av plötslig 

hjärtdöd av en uppskattad/uträknad siffra på 196 stycken årligen, om screeningens upptag var 

på 100 % av Storbritanniens tävlingsidrottare. 

 

I Nederländerna (Bessem, Groot, Nieuland 2010, s. 708) har en studie gjorts på effekterna av 

utförande av 12-stegs vilo-EKG (också kallad The Lausanne recommendations). Resultaten 

baseras på tester utförda på holländska idrottare i åldern 12-35 år och screeningresultaten 

insamlades under tidsperioden januari 2006- april 2008. Screeningen bestod av frågeformulär 

med personlig och ärftlig sjukhistoria, fysisk undersökning samt vilo-EKG. Uppföljningen 

gjordes i tre olika steg varav steg ett utgörs av själva screeningen. Om abnormaliteter 

upptäcktes där så skickades idrottarna vidare till steg två där idrottarna fick genomgå bl.a. 

ekokardiografi (ultraljud av hjärtat), fysiskt stresstest och långtids-EKG. Hade idrottarna 

positiva resultat på undersökningarna så fick de genomgå ytterligare kontroller. Vilken 

vidareundersökning som idrottarna behövde utföra berodde på vilka potentiella fel som 

upphittats i tidigare steg. Resultatet visade att 87 % hade ett negativt screening resultat. 13 % 

skickades vidare till steg två och 1.6 % till steg tre. Endast 6.3 % remitterades till ytterligare 

testning på grund av abnormaliteter på deras EKG. 11% hade ett falskt-positivt screening 

resultat. Det visade sig att det kommer behöva screenas 143 personer för att hitta ett fall av 

dold hjärtsjukdom som kan leda till plötslig död, vilket de tolkar som ett acceptabelt 

förhållande för genomförande av 12-stegs vilo-EKG. Resultaten liknar de tidigare kända 

resultaten från andra studier, tillexempel Italiens resultat.  

 

En studie från USA (President and fellows of Harvard College 2011, s.1) visar även att en 12-

avdelnings-EKG med sjukdomshistoria och kroppsundersökning kan förhindra plötslig 

hjärtdöd hos unga idrottare. Överlag är det denna metod som får mest stöd bland forskare. 

Den anses vara den mest effektiva för att upptäcka dolda hjärtfel hos idrottare. 

I ytterligare en amerikansk studie (O´connor & Knoblauch 2010, s. 265 ff.) har de undersökt 

kostnadseffektiviteten av att utföra hjärtscreening av idrottare. Undersökningen är baserad på 

high school (gymnasiets) totala antal elever som är engagerade i skolans idrott, stratifierat av 

kön och etnicitet eftersom dessa faktorer anses ha påverkan på antalet plötsliga dödsfall. Data 
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visade att 18.4 % av studenterna i årskurs 9-12 skulle falla in i kategorin ”black” och 81,6 % 

under ”nonblack” kategorin, vilket de definierar som ”white” i denna studie. Resultaten 

förutspådde att 16 % av alla idrottare skulle visa EKG-förändringar, men bara 1,3 % av dem 

skulle ha ett hjärtfel som kunde leda till plötslig hjärtdöd. En uppskattning av den totala 

kostnaden för att genomgå hjärtscreening av alla idrottare uppgick till 126 miljoner $, 

kostnaden av att rädda ett liv per år uppgick till 2693 $ per grupp. Jämfört med kvinnorna 

hade männen en lägre kostnad per år av räddade liv och lägre kostnad för att hitta ett positivt 

fall. ”Black men” kostade ännu mindre än ”white men”. Falska positiva testkostnader 

uppskattades att stå för 98,8 % av den totala kostnaden för hjärtscreening. Som slutsats menar 

de att införandet av allmäna EKG-undersökningar är en mycket kostsam metod för att hitta 

individer med hjärtfel och rekommenderas inte. Genom att identifiera hög-risk grupper kan 

man dock öka effektiviteten vid användandet av hjärtscreening. 

 

Den exakta förekomsten av plötslig hjärtdöd (Drezner, Pluim & Engebretsen 2009, s. 625 f.) 

hos idrottare är okänd och det kan vara svårt att jämföra studier utförda med olika metodik 

och från vitt skilda geografiska platser. USA har gjort uppskattningen att 1:160 000 till 

1:300 000 idrottare kommer att drabbas av plötslig hjärtdöd per år beroende på ett dolt 

hjärtfel. Detta resultat skiljer sig markant från andra aktuella studier. I en studie utförd i 

Veneto, Italien på idrottare i åldrarna 12-35, visar på en signifikans på 1:28 000/år. De har 

baserat sitt resultat på ett utformat regionalt register för ung plötslig hjärtdöd. En annan 

populationsbaserad studie på unga vuxna (14-24 år) visade på ett liknande resultat, 1:27 

000/år. Den amerikanska uppskattningen baseras främst på offentliga rapporter publicerade i 

olika media och andra elektroniska databaser. Det finns en risk för underskattning av 

förekomsten av dödsfall inom idrotten i USA då de baseras på tvivelaktiga 

informationsgrunder.  

1.3.2 Svensk forskning 

 

Mats Börjesson har i en artikel i Läkartidningen (Börjesson, 2010, s. 1458) sammanställt nya 

forskningsrön som visar på tre viktiga slutsatser och presenterar ny forskning som ifrågasätter 

amerikanska uppskattningar om problemets omfattning.  

1. Betydelsen av plötslig hjärtdöd hos unga idrottare är underskattad i tidigare 

amerikanska studier. 

2. Andelen falskt positiva EKG är betydligt lägre än man tidigare trott. 
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3. Nuvarande svenska riktlinjer för screening med anamnes, status samt vilo-EKG har 

fått ytterligare stöd. 

 

En studie (Wesslen et.al 2001, 429 f.) gjord på dödsfall av svenska manliga orienterare mellan 

perioden 1979-1992 visar att Myokardit var den vanligaste diagnosen bland 16 av dödsfallen. 

Fyra av dödsfallen var associerade med arytmogen högerkammarkardiomyopati (ARVC). Vid 

obduktionen av fem av orienterarna togs det vävnadsprover för att testa mot Bartonellavirus12 

vilket återfanns i hjärtat på fyra avlidna orienterare och i lungorna på en. Bland orienterare 

med ARVC hittades flera fall där det fanns tydliga indikationer att de hade Bartonella-

antikroppar i kroppen. Forskare tror att Bartonellainducerad tyst subakut Myokardit till slut 

leder till ett instabilt hjärta och att det var orsaken till den ökade mängden av plötsliga 

dödsfall inom den svenska orienteringen. De tror även att Bartonella-infektion är en 

sjukdomsframkallande faktor vid utveckling av ARVC-liknande sjukdom. Smittorsaken är 

fortfarande okänd men möjliga smittbärare är baciller, djur- människokontakt eller 

mikroorganismer.  

1.3.3 Närliggande forskning 

 

Att avläsa ett EKG är inte helt oproblematiskt då det finns flera faktorer att ta hänsyn till när 

läkarna ska tolka resultatet (Corrado et.al, 2010, s. 244 ff.). Förändringar i sig är inte farligt 

utan något som sker vid olika tillfällen i våra liv. Exempel på det är när vi växer som barn och 

vid hård idrottslig aktivitet där hjärtförändringar sker genom att hjärtat växer, detta är helt 

ofarligt. Det är viktigt att läkaren som ska tolka EKG är förtrolig med idrottsrelaterade, 

ofarliga hjärtförändringar samt individuella förändringar för att undvika risken av falskt 

positiva resultat. Med individuella förändringar menas det skillnader som beror på idrottarnas 

kön, etnicitet, träningsnivå och typ av idrott som utövas. Tillexempel är avvikelser vanligare 

och större hos manliga idrottare och idrottare med afrikanskt eller västindiskt härkomst på 

grund av genetiska/etniska faktorer som ger en mer framträdande kardiovaskulär struktur som 

svar på fysisk träning och tävling. Kvinnor uppvisar oftare än män normala EKG vilket kan 

bero på att män i större utsträckning än kvinnor är aktiva i idrott i ett världsligt perspektiv och 

därför inte undersöks lika frekvent. Men det kan också bero på rena fysiologiska förklaringar 

att män och kvinnor ser olika ut, både på insidan och på utsidan. Graden av varaktigheten i 
 

12 Bartonellavirus: En bakteriell organism som kan drabba både människor och djur. 



träning och tävling, aerob kapacitet samt typ av idrott spelar också en roll vid tolkning av 

EKG. Deltagande i idrott som kräver en hög uthållighet, såsom cykling, längdskidåkning och 

rodd har visat sig vara signifikant associerad med en högre frekvens och större omfattning av 

fysiologiska EKG-förändringar. Detta i jämförelse med deltagande i idrott som kräver mer 

styrka och snabbhet och därmed relativt mindre uthållighet. För att se hur tolkningen av EKG 

kan se ut se tabell 1 nedanför. 

 
Tabell 1. Tolkningar av EKG. 

 
 

 
En annan studie har gjorts på säkerheten vid sportarenor vid eventuell förekomst av 

hjärtolyckor. Alltså inte bara på idrottsrelaterade olyckor utan även på åskådarna och alla 

närvarande (Börjesson et.al, 2010, s. 1 ff.). På stora idrottsarenor samlas vanligtvis flera tusen 

åskådare där stämningen ofta är hög vilket har visat sig bidragit till att idrottsevenemang kan 

utlösa hjärtkomplikationer. Spelarna på arenan är på elitnivå och därför i en god fysisk form 

men kan drabbas av plötsligt hjärtstopp på grund av dolda hjärtsjukdomar. I publiken finns 

det individer med varierad hälsostatus som löper betydligt större risk att drabbas av 

hjärtkomplikationer, t.ex. medelålders/äldre människor med hjärt- och kärlsjukdom. 

Troligheten är därför att de flesta fall av plötsligt hjärtstopp i detta sammanhang (arenan) 

kommer att ske på läktaren, inte på planen och är därför i ett allmänt intresse att inneha en 
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defibrillator13 (AED) på idrottsarenor. I studien ingick 190 klubbar från 10 länder; England 

Frankrike, Holland, Spanien, Sverige, Grekland, Norge, Serbien, Österrike och Italien. Tre 

klubbar använde samma arena, och två andra klubbar delade också på en arena, vilket gör 

totalt antal arenor till 187 stycken. Svarsfrekvensen var 87 %.  

 

• 72 % rapporterade att det fanns en defibrillator i deras arena men det var grovt 

varierande mellan olika länder från 0-100 %.  

• 64 % rapporterade att de hade en skriftlig plan för sportevenemang även här varierade 

siffrorna grovt från 19-100 %.  

• 90 % av klubbarna hade en läkare tillgänglig vid evenemang. 65 % av klubbarna 

anordnade grundläggande hjärt- och lungräddning utbildning (HLR) och 26 % 

anordnade avancerad HLR utbildning. 

 

Undersökning visar på en förvånansvärt hög andel brister avseende kardiovaskulärt 

säkerhetsprogram i stora europeiska fotbollsarenor. Så många som 28 % av de deltagande 

klubbarna hade inte en defibrillator i deras arena och 36 % hade inte en skriftlig plan som 

beskriver kardiovaskulära säkerhetsrutiner. Dessutom rapporterade 41 % av klubbarna att 

transporttiden från arenan till närmaste sjukhus var på över fem minuter. En läkare i National 

Association of Emergency Medical Servivces (NAEMSP) rekommenderar en medicinsk 

handlingsplan (MAP), samt att en defibrillator ska finnas på alla sportarenor i Europa. I USA 

har man infört defibrillatorer på stora idrottsanläggningar men även på gym och i skolorna. 

Den ska helst användas inom fem minuter, det är därför viktigt att det finns en på plats om ett 

hjärtstopp skulle inträffa. I Europa så förekommer för närvarande inga rekommendationer om 

akut hjärtvård på idrottsarenor. För tabell om säkerheten på de stora arenorna i Europa se 

tabell 2. 

 

 
13 Hjärtstartare. 



Tabell 2. Säkerheten på stora fotbollsarenor i Europa. 

 
 

1.4 Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med studien är att kartlägga internationella och nationella rekommendationer för 

hjärtscreening samt ta reda på hur specialidrottsförbunden hanterar riksidrottsförbundets 

rekommendationer kring hjärtscreening. 

 

1. På vilket sätt följer specialidrottsförbunden upp genomförande av hjärtscreening? 

2. Hur ser specialidrottsförbunden på vem som tar ansvar för genomförandet av 

hjärtscreening? 

3. Hur arbetar specialidrottsförbunden för att få ut riksidrottsförbundets 

rekommendationer om hjärtscreening till sina elitidrottare? 

2 Metod 

Studien har genomförts med hjälp av en kvalitativ studie med intervju som metod. Den 

intervjumetod som har använts är en explorativ intervju med öppna, strukturerade frågor. Det 

är en explorativ intervjumetod eftersom det är en kartläggning hur genomförandet av 

hjärtscreening ser ut inom olika specialidrottsförbund (Kvale & Brinkmann 2009, s.121-122). 

Det är den ”riktat öppna” intervjun som har använts som metod eftersom den ger intervjuaren 

möjlighet att avgränsa intervjun till det som upplevs meningsfullt. Under intervjun var det 
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fokus på frågor kring hjärtscreening med följdfrågor för att nå djupare förståelse inom 

området (Hassmén & Hassmén 2008, s. 254).  

Efter att intervjun var färdigställd genomfördes en pilotintervju med en person. Efter att ha 

redigerat pilotintervjuns frågor genomfördes ytterligare en pilotintervju. Efter ytterligare en 

redigering av intervjufrågorna sammanställdes de i ett formulär. För intervjufrågor se bilaga 

6. 

När intervjufrågorna var färdigställda togs kontakt med respektive förbund som skulle 

studeras. Efter mejl och/eller telefonkontakt med förbunden där syftet med studien berättades 

hänvisade respektive förbund till intervjupersonerna, vilka var de som var mest kunniga inom 

ämnet hjärtscreening. Vid mejlkontakt bifogades ett missivbrev där studiens syfte samt 

information om konfidentialitet framkom (för missivbrevet se bilaga 5). Därefter bestämdes 

ett personligt möte eller tid för telefonintervju med dessa personer på platser och tidpunkter 

som de själva fick bestämma.  

Den första intervjun var med basketförbundets förbundsläkare och genomfördes genom en 

telefonintervju tisdagen den 18 oktober 2011. Andra intervjun var med ishockeyförbundets 

läkare och genomfördes på dennes kontor fredagen den 21 oktober 2011. Den tredje och 

fjärde intervjun skedde under måndagen den 24 oktober, varav den första intervjun den dagen 

genomfördes på GIH med en hjärtläkare som även är ansvarig inom fotbollsförbundets 

medicinska kommitté. Den andra intervjun den dagen skedde med orienteringsförbundets 

läkare i Åkersberga, utanför Stockholm. Den sista intervjun var med Friidrottsförbundets 

förbundskapten den 22 november. På grund av problem med att få kontakt med tidigare 

utgivna representanter från friidrottsförbundet så fick denna intervju ske via e-mail-kontakt på 

grund av tidsbrist. 

Under intervjun var vi båda närvarande, en person stod för intervjufrågorna och den andra för 

anteckningar. Material som togs med och användes vid intervjutillfällena var två 

inspelningsapparaturer i form av mobiltelefoner, Iphone 4 och Sony Eriksson Xperia, penna 

och anteckningsblock, riksidrottsförbundet och socialstyrelsens riktlinjer för hjärtscreening 

samt pappret med intervjufrågorna. 

Övrigt material som har använts till studien är vetenskapliga artiklar, riksidrottsförbundets 

policydokument för hjärtscreening av idrottare, socialstyrelsens riktlinjer för hjärtsjukvård, 
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FYSS dokument om Idrott och plötslig död samt tidningsartiklar.  De vetenskapliga artiklarna 

hämtades från databaserna PubMed, SportDiscus samt från google scholar.  

2.1 Procedur  

Studien påbörjades via en tematisering där syftet formulerades och grundläggande 

bakgrundsfakta insamlades för att nå en djupare förståelse i ämnet hjärtscreening. Varför 

studien var intressant att genomföra och vad studien skulle innehålla var av stor vikt i detta 

första stadium, då det lade grunden för hur studien skulle genomföras. Det var alltså vid den 

tidpunkten som första syftet formulerades samt frågeställningarna och metoden. När detta var 

klart började en planering struktureras. En kvalitativ studie med intervju som metod ansågs 

vara det bästa alternativet för att kunna besvara frågeställningarna. Ett val av utnämnda 

förbund att intervjua gjordes samt inbokning av intervjuer med respektive förbunds 

representanter. Ett önskemål fanns att intervjuerna skulle genomföras i personligt möte. 

Intervjuerna utfördes dock både per e-mail (1 st), telefon (1 st) och i person (3 st) beroende på 

intervjupersonens tillgänglighet. När intervjuerna genomförts skedde en transkribering av 

intervjuerna från tal- till skriftspråk. För att underlätta analysarbetet användes en mer formell 

form av transkribering där ”ifyllnadsord” sorterades bort och inte redovisades i den slutgiltiga 

transkriberingen. För att nå ytterligare en bättre struktur på intervjuerna till analysen 

sorterades alla enskilda intervjufrågor och svar under respektive frågeställning som de kunde 

tänkas besvara. De sorterades alltså in efter olika teman, vilket var de tre frågeställningarna. 

Efter det kunde tolkningen av resultatet ske på ett mer överskådligt sätt. När resultatet var 

färdigställt gjordes en verifiering där studiens trovärdighet, tillförlitlighet, reliabilitet och 

validitet granskades. För mer utförlig verifiering se sid. 23. Rapporteringen har skett 

längsgående hela studien.  

2.2 Urval 

De specialidrottsförbund som studerades i detta arbete baserades på ett selektivt urval 

(purposive sampling) eftersom det är de specialidrottsförbund i Sverige där risk för plötslig 

hjärtdöd förekommer oftare än inom andra idrotter (Maron et.al 2009). De 

specialidrottsförbund som valdes ut för att studera var: fotboll, ishockey, friidrott, basket och 

orientering. Inom alla förbund som har behandlas i studien var det läkaren som var 

representant för specialidrottsförbunden och därmed den som blev intervjuad. Varför 
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förbundet hänvisade till läkarna efter den första mejl/telefonkontakten var för att de ansåg att 

de personerna var mest lämpade för att besvara intervjufrågorna som behandlade ämnet 

plötslig hjärtdöd och hjärtscreening inom idrotten.   

2.3 Validitet, reliabilitet och tillförlitlighet 

Studien baserades på de specialidrottsförbund som ansågs mest relevanta för att undersöka 

detta ämne. Utifrån syftet och frågeställningarna ansågs kvalitativ intervju vara den bästa 

metoden. Genom intervjun kunde frågeställningarna besvaras vilket gör att studien har en hög 

validitet. Syftet med studien var att studera om hur genomförandet av hjärtscreening sker 

inom olika specialidrottsförbund i Sverige. Studien har hög validitet i den bemärkelse 

undersökningen har skett med de specialidrottsförbund som är relevanta för studien genom att 

det är högriskidrotter för plötslig hjärtdöd inom Sverige. Resultaten är grundade på de 

uttalanden som uppkom under intervjun samt information från olika idrotts- och medicinska 

organisationer.  

Studien har relativt låg reliabilitet i den bemärkelse att det är en personlig intervju som har 

genomförts och gett grund till resultaten. Eftersom det är en explorativ intervju med öppna, 

strukturerade frågor som använts innebär det att följdfrågor som är anpassningsbara till 

situationen förekommer. Detta gör det svårt att upprepa exakt samma intervju igen. En av 

intervjuerna var telefonintervju vilket gjorde det svårare att tolka resultaten. Det blir en bättre 

inspelning av intervjun ljudmässigt och även en bättre personlig kontakt under en personlig 

intervju. 

Alla intervjupersoner var läkare från respektive förbund. Därför anser vi att trovärdigheten för 

de som intervjupersoner är hög eftersom de är mest kunniga inom det studerade området. 

Dock kunde tillförlitligheten vara bättre om intervjupersonerna var mer insatta inom frågor 

som behandlar organisationen. Exempelvis hur informationen om hjärtscreening når ut till 

föreningarna, vilket säkerligen ordförande eller vice ordförande har bättre koll på.   
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3. Resultat 
Resultaten från specialidrottsförbunden redovisas under respektive frågeställning.  

3.1 På vilket sätt följer specialidrottsförbunden upp genomförande av hjärtscreening? 

Fotbollsförbundet 

På fotbollsförbundet har det tillkommit internationella regelverk som säger att spelare inte är 

startberättigade i VM om de inte genomgått hjärtscreening enligt europeiska riktlinjer. Detta 

har löst problemet för landslagsspelarna, eftersom de numera måste genomföra testerna. 

Däremot når de här reglerna inte resten av Sveriges fotbollselit som enligt svenska 

rekommendationer också ska screenas (Herr = Allsvenskan, Superettan och 

riksidrottsgymnasierna, Dam= Allsvenskan och riksidrottsgymnasierna). Även om det finns 

rekommendationer om att alla på elitnivå ska screenas, är det inte obligatoriskt för 

damfotbollsspelarna. De förklarar detta med att det är mindre vanligt förekommande hos 

kvinnor dock mest av ekonomiska skäl. I Europa har fotbollen något som kallas för UEFA-

licensen, Sverige har en variant av denna som alla föreningar måste följa (herrarna). I den 

finns informationen om kraven att utföra screening av alla elitfotbollspelare. I Europa så är 

det även krav på ultraljud men i Sverige följer man riksidrottsförbundets riktlinjer så länge 

fotbollspelarna inte ska spela internationellt. Numera räcker det med att föreningarna 

rapporterar att de fullföljt screeningen men för några år sen var man tvungen att skicka in 

varje spelares testresultat. Inom fotbollen är det alltså obligatoriskt att genomföra 

hjärtscreening på elitnivå och förbundet försöker att kontinuerligt informera föreningarna på 

möten där alla är samlade, tillexempel på upptaktsmöten och tränarmöten.  

 

Orienteringsförbundet 

I orienteringsförbundet ligger mycket i det egna intresset att genomföra hjärtscreening. På de 

personer i landslaget som genomför hjärtscreeningen går det till genom att man följer 

riksidrottsförbundets riktlinjer. Den landslagsaktive genomgår anamnes, status och vilo-EKG. 

Förutom förbundsläkaren tillkallas det även ytterligare en läkare som ”backup” för att få en 

så bra tolkning av EKG som möjligt. I snitt screenar de ca 20 elitaktiva orienterare om året, 

av dem brukar ytterligare tester vara relevant för 1-2 orienterare som skickas vidare till 

landstingets omsorg. De anser att det är viktigt att de aktiva vet om situationen så att de själva 

får göra ett ställningstagande. De erbjuder sina elitidrottare att genomföra hjärtscreening men 

de avstänger dem inte från deltagande om de skulle få ett positivt testresultat. De anser att det 
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här är ett etiskt problem där det handlar om vad man har rätt att göra mot en enskild person i 

relation till konsekvenserna för populationen. Kan man tillåta en ”riskperson” (positivt EKG-

test) att fortsätta idrotta för sitt eget välbefinnande eller ska man förbjuda personen att delta i 

tävlingsaktivitet för att skydda allmänheten från tragedin av ett till idrottsrelaterat dödsfall. 

Orienteringsförbundets läkare: - ”Sen är frågan om vi vill vara med om det? Lite handlar ju 

också om andra personer. Vill vi stå där och ta hand om det då? Eller vill sporten vara med 

om det? Så det finns mycket kvar att titta på egentligen som man kan fundera över”.  

 

Friidrottsförbundet 

I nuläget har friidrottsförbundet endast gått ut med information och möjlighet för de som vill 

genomföra en hjärtscreening. De följer alltså inte upp om hjärtscreeningen av elitaktiva sker 

eller inte. Frågan blir dock mer och mer aktuell och de har varit i kontakt med en läkare och 

professor inom hjärtfrågor. Mycket av det samarbetet tyder på att de under hösten år 2012 ska 

göra screening på alla aktiva i mästerskapsgruppen, och därigenom kunna följa upp 

genomförandet av hjärtscreening av sina elitaktiva.   

Basketförbundet 

Basketförbundet menar att hjärtscreening har en låg aktualitet för dem. Genomförandet och 

uppföljningen av hjärtscreeningen ska dock finnas: -”[…] implementerat i organisationen och 

det ska fungera. Sen har vi inte gjort någon koll på om det fungerar […] det följs alltså inte 

upp vilka som genomför screening och vilka som inte gör det. […] Ansvaret för 

genomförandet av hjärtscreening ligger hos individen”. Basketförbundet följer alltså inte upp 

att hjärtscreening genomförs på sina spelare. De förutsätter att det genomförs på 

föreningsnivå. 

Ishockeyförbundet 

Ishockeyn tillämpar ett mer systematiskt system av uppföljningen. De anser det vara otroligt 

viktigt att följa upp genomförandet av hjärtscreening om föreningarna väl bestämt sig för att 

utföra testerna: - ”Det är ju som ett regelverk[...]Det är ju väldigt svårt att liksom följa upp 

den individuella screeningen när man har de utlånade en kort tid till landslaget. Det är 

samma sak som man inte kan ta ansvar för vad de har ätit eller hur mycket köttbullar de har 

tagit, eller hur de har gjort sin försäsongsträning. Det är ju till viss del eget ansvar.” 

Däremot verkade det inte vara några problem för föreningars ansvarige läkare att genomföra 
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hjärtscreening och uppföljning av sina spelare i elitserien då det handlar om ett begränsat 

antal spelare.  

 

Sammanfattningsvis tycker de flesta förbund att det är viktigt att genomföra och följa upp 

genomförandet av hjärtscreening. En enhetlig plan för hur uppföljningen ska ske finns inte. 

Allt ifrån muntliga rapporter från förening till förbund (fotboll), till överfört ansvar från 

förbund till förening (ishockey) till överfört ansvar från förbund till förening till individ  

(orientering) till ingen uppföljning alls (basket och friidrott ) redovisades av 

specialidrottsförbunden. Stora specialidrottsförbund som fotboll och ishockey har större 

påverkan på föreningar genom deras möjlighet att sätta ut klara krav på vad som förväntas av 

varje förening. Hur ämnet behandlas på förbunden är ofta personligt relaterad till vems 

ansvarsområde det är. Är dödsfall ”vanligt” förekommande i idrotten ges det en högre 

prioritet. I de mindre förbunden är personligt engagemang och klara mål/riktlinjer en 

avgörande faktor för hur aktivt frågan drivs i förbunden vidare till föreningarna och 

individerna. 

3.2 Hur ser specialidrottsförbunden på vem som tar ansvar för genomförandet av 

hjärtscreening? 

Fotbollsförbundet 

Inom fotbollen är det föreningarna och gymnasierna som själva är ansvariga för 

genomförandet av hjärtscreening. Det kan ibland uppfattas som svårt i olika idrotter med 

landslagsspelarna som ska undersökas då man inte vet om det är klubben eller landslaget som 

ska genomföra undersökningen. I fotbollen är det ganska enkelt, för alla manliga elitspelare 

som inte genomför den här undersökningen får inte fortsätta spela. Fotbollens läkare tycker 

även att klubben ska stå för genomförandet av hjärtscreening: - ”Och vi tycker också att det 

är ett annat skäl till att det görs på de som är anställda som arbetsgivare det är ju att andra 

yrkesgrupper som fysiska aktiva som maxarbete, som dykare och brandmän och piloter och 

de testar man ju också att screena. Det är ju inte riktigt samma för piloterna är ju ansvariga 

för andras liv också så man vill ju att han ska vara frisk då, eller hon men det blir lite samma 

parallell att du anställer någon för att vara frisk. Och prestera i idrott och i klubbarna då.” 

Fotbollen har inte jättemycket pengar men anser att det är billiga undersökningar om man 
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jämför med vad en spelare kostar. Därför tycker fotbollförbundet att det är självklart att alla 

på elitnivå ska genomgå hjärtscreening, även damerna. 

Orienteringsförbundet 

Hos orienteringsförbundet är det läkaren som tar ansvar för att genomförandet av 

hjärtscreening sker då det ligger i dennes intresse att driva på detta, för de som tävlar på 

landslagsnivå. På riksidrottsgymnasierna finns det även ett kriterium att alla ska hjärtscreenas 

innan de börjar. Vilket läkaren anser inte sköts som det borde, istället skickar de vidare det 

till vårdcentralen på hemorten. Dock tycker orienteringsförbundets läkare att ansvaret borde 

ligga på förbundsnivå och att det skulle finnas ett system för det. Och att det fanns tid och 

pengar för att ha någon anställd inom den medicinska sektorn. Det bör vara 

orienteringsförbundet eller föreningen som ska vara ansvariga för en enskild elitidrottares 

hjärtscreening om de har kontraktförhållanden. Men att ansvaret hos alla bör i grund och 

botten ligga i individens intresse.   

 

Friidrottsförbundet 

Inom friidrottsförbundet är det Medicinska rådet som tar hand om och diskuterar de här 

frågorna. I det medicinska rådet sitter landslagsläkarna, terapeuter, en dietist, 

förbundskaptenen samt träningschefen. Det är även de som bör ta ansvar för att 

genomförandet av hjärtscreening sker anser friidrottsförbundets förbundskapten. Han tycker 

dock att det bästa vore om riksidrottsförbundet och svenska olympiska kommittén stod för 

finansieringen att screena elitidrottare och att det borde vara en del av den allmänna 

hälsoundersökningen. Därefter är det upp till varje förbund att bestämma om de vill screena 

ytterliga antal aktiva som inte är elitidrottare. 

      Ishockeyförbundet 

Ishockeyförbundets läkare anser att föreningen för nuvarande tar ansvar för att screeningen 

genomförs. Det finns dock ett ansvar hos både föreningen och individen då denne på elitnivå 

är anställd vilket gör att det bör vara försäkringsbaserat. Att ansvaret bör ligga hos den egna 

individen tycker ishockeyförbundets läkare är en självklarhet: -”Någonstans får man ju råd 

med agenter och andra och se om sitt eget hus och försäkringsskydd borde ligga i alla 

elitidrottares intresse.”  
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Basketförbundet 

Inom basketförbundet är det ingen som tar ansvar för att hjärtscreeningen genomförs. 

Förbundets läkare anser att det är en ekonomisk fråga om vem som ska ta ansvar för att 

hjärtscreeningen genomförs. Det finns försäkringar som kan täcka hjärtscreeningen men 

förbundets läkare tycker även att individerna själva borde stå för det. Han säger även att de 

små föreningarna har ansvar att upplysa hjärtscreening till individen medan de större 

klubbarna har ekonomi att genomföra det på sina elitspelare. Dock är det svårt att genomföra 

då det inom basket inte finns finansiella resurser för detta.   

Inom fotboll- och ishockeyförbundet är det alltså föreningen som tar ansvar för att 

hjärtscreeningen genomförs. Ishockeyförbundet anser även att ansvaret bör ligga hos 

individen. Inom orienteringsförbundet är det läkaren som tar ansvar för att genomförandet av 

alla landslagsmedlemmar sker men att det även här bör ligga i individens intresse att själv 

vilja genomföra undersökningen. Inom friidrottsförbundet var det även föreningen som skulle 

ta ansvar för de här frågorna (medicinska rådet). Dock tycker friidrottsförbundets 

förbundskapten att riksidrottsförbundet och/eller Sveriges olympiska kommitté ska ta ansvar 

för finansieringen av hjärtscreening av elitidrottarna. Basketförbundets läkare kunde inte säga 

om det är någon som tar ansvar för att screeningen genomförs. Han påpekade dock att 

ansvaret bör ligga hos elitföreningarna, individen och på försäkringsnivå. Det som är 

gemensamt för dessa specialidrottsförbund är att de alla följer riksidrottsförbundets 

rekommendationer: om en spelare är kontrakterad eller ”anställd” hos ett förbund är det 

förbundet som ska stå för genomförandet av hjärtscreening.   

3.3  Hur arbetar specialidrottsförbunden för att få ut riksidrottsförbundets 

rekommendationer om hjärtscreening till sina elitidrottare? 

 

Fotbollsförbundet 

Fotbollförbundet är det förbund, av dessa fem specialidrottsförbund, som har mest 

information (fotbollsvetenskap och antidoping- dokument) om plötslig hjärtdöd på deras 

hemsida. De har tillexempel ett dokument där föräldrar har ställt frågor kring hjärtscreening 

och plötslig hjärtdöd och Folksams®14 dokument kring plötslig hjärtdöd och hur ovanligt det 

är. I dessa dokument står det att hjärtscreening bör genomföras av alla elitidrottare samt 
 

14 Försäkringsbolag. 
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personer med symptom som ansträngningsrelaterad bröstsmärta, yrsel, svimningar eller 

distinkta hjärtklappningsattacker, vilket är samma rekommendationer som 

riksidrottsförbundet har gett ut. Under intervjun berättade fotbollförbundets läkare att de inom 

den medicinska kommittén tagit fram riktlinjer för ”så här gör vi i Sverige”, vilka följer 

riksidrottsförbundets riktlinjer som innebär EKG, undersökning och anamnes. Förutom på 

deras hemsida tas ämnet hjärtscreening upp på tränarmöten och upptaktsmöten och så vidare: 
- ”Det handlar mycket om man säljer in detta bra, alltid när de tippar allsvenskan har de 

upptaktsmöten. Går man in där och pratar då är ju alla där.[---]Så gjorde man i fotbollen då 

så det var ett sätt att få igenom detta.”Fotbollförbundets läkare tycker att fotbollförbundet har 

gått ut med bra och tydlig information till klubbarna. Han säger även att det inte är några krav 

från riksidrottsförbundet att föreningar måste genomföra hjärtscreening, utan endast 

rekommendationer men att riksidrottsförbundet kan bli bättre på att slåss för det och ge ut mer 

information.  
 

Orienteringsförbundet och friidrottsförbundet 

Svenska orienteringsförbundet (Herbertsson, Engstrand & Jodal 2010) och friidrottsförbundet 

(Nilsson 2007) har på deras respektive hemsidor hänvisat till riksidrottsförbundets riktlinjer 

gällandes hjärtscreening av idrottare.  De lägger stor vikt i att förklara att fysisk aktivitet är 

viktigt och att det för friska människor är hälsosamt att idrotta. Dock menar de att det är 

viktigt att vara försiktig med träning när man har infektioner i kroppen eller hjärtrelaterade 

symptom. Därför är det viktigt att gå till läkaren och göra en undersökning om man har 

symptom som svimningsanfall, smärta i bröstet, yrsel och oregelbunden hjärtrytm eller om 

personen har någon nära släkting som har en hjärtsjukdom eller om det har förekommit 

plötslig, oväntad död inom släkten. Om en person uppvisar några av dessa symptom säger 

orienteringsförbundet att det är upp till den lokala föreningen att hänvisa denna person till den 

offentliga sjukvården. De menar även att det är upp till varje enskild förening som har 

anställda elitidrottare att genomföra hjärtscreening i samma led som den regelbundna 

läkarundersökningen. Om elitidrottaren har ett kontrakt eller en mer liknande anställning av 

föreningen bör föreningen även ansvara för att hjärtscreening av dessa idrottare sker. Som 

rekommendationerna från riksidrottsförbundet säger innebär en undersökning frågor om 

sjukdomar i släkten, fysisk undersökning genom att mäta blodtryck, lyssna på hjärta och 

lungor samt ett vilo-EKG. Om det misstänks att personen har en sjukdom bör denna 

genomföra ytterligare undersökningar som blodprover, ekokardiografi, arbetsprov och 
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långtids-EKG. EKG-bedömningen bör även genomföras av en van och utbildad doktor som är 

utbildad inom idrottsmedicin. Under intervjun med orienteringsförbundet visade det sig att 

orienteringsförbundet endast har en läkare som driver den medicinska servicen vilket gör det 

svårt att ha en bra information om hjärtscreening till klubbarna. Den information om 

hjärtscreening som går ut till klubbar och enskilda individer är den informationen som finns 

på hemsidan och i de artiklarna om hjärtscreening i deras tidning. Senaste informationsträffen 

de hade för tränare och ledare var ett seminarium där de pratade om hjärtåkommor och 

kardiell screening i samband med det senaste dödsfallet inom orienteringen: - ”Och då var det 

ju mycket i ropet, nu har det liksom trappats av lite. Nu har det ju liksom inte hänt någonting 

på länge då. Så att vi får väl se... Tack och lov ska jag väl säga att det inte har hänt 

någonting på länge.” Efter detta seminarium har de alltså inte haft någon informationsträff 

om hjärtscreening, utan det sista seminariet skedde i samband med det senaste dödsfall. 

Orienteringsförbundets läkare tycker att det är en informationssvaghet inom förbundet mest 

på grund av att man inte vet på vad man ska lägga sitt krut på. Friidrottsförbundet tar inte upp 

frågan om hjärtscreening speciellt ofta. Dock är det en fråga som kommer upp på agendan 

mer och mer för varje år. Hittills har friidrottsförbundet mest diskuterat hur de ska hantera 

frågan centralt när det gäller idrottarna på elit- och landslagsnivå. Den informationen de har 

gett ut är den på hemsidan där de har gått ut med information om hjärtscreening för de 

individer som vill göra en hjärtscreening. Friidrottsförbundets förbundskapten som besvarade 

intervjufrågorna tyckte också att de bör ge ut rekommendationer om hur de hanterar frågan på 

det lokala planet. Han påpekade även att de säkerligen kan bli bättre på att upplysa 

föreningarna/klubbarna om riksidrottsförbundets riktlinjer. 
  

Till skillnad från fotboll-, orientering- och friidrottsförbundet har basket- och 

ishockeyförbundet inga tydliga rekommendationer kring hjärtscreening och/eller plötslig 

hjärtdöd på deras hemsidor. Det finns heller ingen information på basket- och 

ishockeyförbundets hemsida om att de följer riksidrottsförbundets riktlinjer för hjärtscreening. 

Det var först efter den första mejlkontakten med dessa förbund som det kom fram att de följde 

riksidrottsförbundets rekommendationer.  

 

Ishockeyförbundet 

Förbundsläkaren inom ishockey berättade i intervjun att nästan alla lag på elitnivå har 

lagläkare som är anslutna till hockeyläkarföreningen där de går ut med riktlinjerna om 

hjärtscreening. Där bland annat det tas upp att när hälsokontroller genomförs årsvis av spelare 
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ingår det oftast ett vilo-EKG. Där går de alltså ut med information om hjärtscreening genom 

lagläkarna som har ansvaret att genomföra dessa undersökningar. Han tycker att de kan bli 

bättre på att få ut information till spelare men att det är en resursfråga, främst hos de mindre 

organisationerna.  

 

Basketförbundet 

Under intervjun med basketförbundet visade det sig även här (och på hemsidan) att de inte 

aktivt arbetar med att få ut riktlinjerna om hjärtscreening till sina föreningar eftersom det 

redan ska finnas implementerat i organisationen. Basketförbundets läkare säger hjärtscreening 

har låg aktualitet inom förbundet och att riktlinjerna ska finnas inom organisationerna och att 

det ska fungera. Dock vet inte läkaren för basketförbundet om det fungerar på eliten eftersom 

det inte har följts upp men han hoppas att det genomförs eftersom riksidrottsförbundet har gett 

ut klara riktlinjer. Efter att en basketspelare i Luleå har fått sluta på grund av dolt hjärtfel 

förväntas det nu att klubbarna ska genomföra hjärtkontroller. Dock tycker basketförbundets 

läkare att de kan bli bättre på att de elitsatsande ska ha ett kontrakt där sådana här 

hjärtundersökningar ska ske. Han påpekar även att det är svårt eftersom det är en ekonomisk 

fråga. 

 

Sammanfattningsvis får Svenska fotbollförbundet ut rekommendationerna om hjärtscreening 

genom sin hemsida samt på tränar- och upptaktsmöten. Friidrottsförbundet går endast ut med 

information på deras hemsida. Orienteringsförbundet går ut med information på hemsidan 

samt genom tidningsartiklar. Ishockeyförbundet går ut med rekommendationer genom 

hockeyläkarföreningen där alla lagläkare ska vara närvarande och föra vidare detta till sin 

förening/sitt lag. Dock har de ingen information om hjärtscreening på hemsidan. 

Basketförbundet går varken ut med information om hjärtscreening på hemsidan eller genom 

möten och/eller träffar.  
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4. Sammanfattande diskussion 
	

Syftet med studien är att kartlägga internationella och nationella rekommendationer för 

hjärtscreening samt ta reda på hur specialidrottsförbunden hanterar riksidrottsförbundets 

rekommendationer kring hjärtscreening. 

4.1 Hur följer specialidrottsförbunden upp genomförandet av hjärtscreening? 

Uppföljningen skiljs vida åt i varje intervjuat förbund. Förbundets storlek ser ut att vara en 

anledning (riksidrottsförbundet, 2010).15 En fördel som exempelvis orienteringsförbundet har 

är att det finns möjlighet för en mer personlig kontakt mellan läkare och idrottare eftersom 

eliten är en hanterlig mängd personer. Alla ”mellanhänder” försvinner och chansen att 

överföra ansvar på andra är däremot betydligt mindre än i andra förbund med bredare 

elitutövning Detta kan vara av fördel för genomförandet av hjärtscreening, dock riskerar 

uppföljningen av screeningen att bli lidande på grund av små/få resurser. Nackdelen med att 

vara ett litet förbund är just storleken på organisationen. I många fall är de anställda personer 

som har andra heltidsjobb. De jobbar för förbundet för att de brinner för idrotten och vill driva 

den framåt men eftersom det saknas ekonomiska resurser arbetar de mer eller mindre ideellt. I 

små förbund blir dem även tvungna att prioritera vad som är viktigt för just deras idrottare. 

Om frågan att utföra hjärtscreening eller inte ska gå från idé till handling krävs det ett 

personligt engagemang från någon i staben och klara mål/riktlinjer från förbunden. Detta 

verkar vara en avgörande faktor till hur hårt frågan drivs främst inom orienteringsförbundet 

men även i basketförbundet när det gäller att nå ut till föreningar och enskilda 

idrottsindivider. Ett personligt engagemang kan utvecklas ur tidigare erfarenheter kring 

plötslig hjärtdöd där man har nått en förståelse av hur det påverkar omgivningen. Att förlora 

en lagkamrat och vän är en stor tragedi att hantera. Detta är något som ingen idrottsutövare 

vill vara med om.   

Stora specialidrottsförbund har större påverkan på föreningar genom att ha möjlighet att sätta 

ut tydliga krav på vad som förväntas av varje förening. I detta fall fotbollsförbundet och 

ishockeyförbundet. Denna möjlighet har dem genom att de har ett större ekonomiskt kapital 
 

15 Förbundets storlek sett till antalet utövare. Fotboll ca 594 00 utövare, Friidrott ca 227 00 utövare, Ishockey ca 
203 00 utövare. Eftersom fotboll, friidrott och ishockey finns med i topp 7 bland tävlingsidrotter betraktar vi de i 
denna studie som ”stora” eller större förbund. Orientering och basket som inte finns med bland topp 15 betraktas 
som ”små” eller mindre förbund. 
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där de har råd att utföra tester på sina elitspelare. De har lättare att styra och på så vis säga, så 

här vill vi ha det, passar det inte får ni inte vara elitaktiva spelare. Fotbollen har genomfört 

stadgar som tvingar elitspelare att genomföra tester och förbundet att följa upp screeningtester 

för att få spela internationellt. Uppföljningen sker genom rapportering av testerna från 

förening till förbund. Ishockeyförbundet visar upp en tvetydighet kring deras resonemang där 

det verkar som att möjligheten att göra uppföljningen av screeningen blir svår bland den 

yttersta svenska eliten där spelare kan flyttas från lag till lag och till och med mellan olika 

länder. ”Skicka vidare” fenomenet var vanligt och fanns att finna i mer eller mindre alla 

specialidrottsförbund förutom fotbollen. Någon uppföljning utförs inte. Några förbund vet 

inte säkert om de utför de rekommenderade testerna på alla sina elitidrottare, däribland 

basketförbundet, ishockeyförbundet och friidrottsförbundet. Slutsatsen är att i de 

organisationer där tillgängligheten av personal, de ekonomiska förutsättningarna och 

seriositeten kring hjärtscreening är hög utförs det på ett engagerat sätt. Vid brister i någon 

utav de här tre förutsättningarna är troligheten att screeningen kommer genomföras låg. 

4.2 Hur ser specialidrottsförbunden på vem som tar ansvar för genomförandet av 

hjärtscreening? 

Gemensamt för alla specialidrottsförbund som ingick i studien är att de anser att ansvaret för 

genomförandet av hjärtscreening bör ligga hos antingen olympiska kommittén, 

riksidrottsförbundet, specialidrottsförbunden, föreningarna eller hos individen. I alla nämnda 

fallen förutom det sista att ansvaret bör ligga hos individen är det idrottsrörelsen i någon form 

som framstår som ansvarig för arrangemanget och kostnaden av hjärtscreeningen. Om 

ansvaret ligger hos individen blir det istället sjukvården som ska stå för kostnaderna. Detta 

går emot riksidrottsförbundets rekommendationer om att hjärtscreening inte ska belasta den 

allmänna sjukvården. Om det inte är idrotten och inte heller sjukvården som ska stå för 

kostnaden av hjärtscreening, är det då individens ansvar att stå för kostnaden privat?  

Fotbollförbundet ligger långt fram i utvecklingen vad gäller genomförandet av hjärtscreening 

i Sverige, för herrar. Det är i nuläget inte obligatoriskt för alla fotbollsspelare på elitnivå att 

hjärtscreenas då kvinnliga fotbollsspelare på elitnivå är inte inkluderade i fotbollsförbundets 

hjärtscreening. Den medicinska kommittén i fotbollsförbundet arbetar mot målet att det ska 

bli obligatoriskt även för kvinnliga fotbollsspelare. Ansvaret att förhindra plötslig hjärtdöd 

bland kvinnor bör vara lika stor som att förhindra plötslig hjärtdöd bland män. Som de själva 
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säger: - ”Det är trots allt billiga undersökningar.” Här bevisas det tyvärr som i många andra 

fall att kvinnorna inom idrotten inte har lika villkor som männen och inte ges samma 

ekonomiska resurser. I fotbollen är det varje enskild förening och gymnasium som tar ansvar 

för att hjärtscreeningen genomförs. 

Orienteringsförbundet har inte råd att ha en heltidsanställd läkare. Det gör att genomförandet 

av hjärtscreening av deras elitidrottare blir lidande på grund av tidsbrist. En av anledningarna 

till att genomförandet av hjärtscreening inte genomförs på alla elitidrottare inom orienteringen 

tror de beror på att Riksidrottsgymnasierna skickar orienterareleverna vidare till den lokala 

vårdcentralen för att göra hjärtscreeningen. Ett problem med att skicka vidare ungdomarna till 

kommunal sjukvård är att de inte blir prioriterade patienter då de anses vara unga, friska 

individer. Just nu är det alltså inte klart om någon tar ansvar för att hjärtscreeningen 

genomförs inom förbundet på elitnivå. Dock hjärtscreenas alla landslagsorienterare av 

orienteringsförbundets läkare. Läkaren på orienteringsförbundet tycker att ansvaret bör ligga 

hos orienteringsförbundet, riksidrottsförbundet och Sveriges olympiska kommitté. 

Ishockeyförbundet säger att det är föreningarna som tar ansvar för att hjärtscreeningen 

genomförs. De säger även att ansvaret bör ligga hos individen eller vara försäkringsbaserat. 

Dessa otydliga svar personifierar själva problemet med hjärtscreeningen inom idrotten. Ingen 

verkar veta säkert vem som i grund och botten ansvarar för genomförandet. Detta kan bero på 

Riksidrottsförbundets rekommendationer där man klart uttrycker att genomförandet av 

hjärtscreening är situationsanpassat till varje förbunds avvägning av vilken riskzon de aktiva 

elitidrottarna befinner sig i. Ska det vara individens ansvar att ta reda på hjärtscreening eller 

bör det vara föreningens ansvar att informera om hjärtscreening till sina idrottare? 

Även basketförbundet har dålig koll på vem som tar ansvar. Läkaren inom basketförbundet 

anser att hjärtscreening är en ekonomisk fråga där antingen individen eller någon försäkring 

bör stå för kostnaden. Det framgick att det inte finns någon som ansvarar för genomförandet 

av hjärtscreening men att det borde vara individen och dennes försäkring.  

De flesta förbund vill förlita sig på att riksidrottsförbundets rekommendationer följs på 

föreningsnivå och därmed avsäga sitt ansvar. Skulle det sedan uppkomma att föreningarna 

inte genomför hjärtscreening av sina spelare försvarar förbundet föreningarna genom ett nytt 

argument, i grund och botten ligger genomförandet i individens intresse. 
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Vi anser att specialidrottsförbunden ska ha ansvar för att elitidrottaren ska genomföra 

hjärtscreening. Om det innefattar att föreningen endast ska upplysas om hjärtscreening eller 

om de ska stå för finansieringen är en annan fråga. Återigen som läkaren för fotbollförbundet 

påpekade under intervjun: Det är inga dyra undersökningar! Därför bör förbund som har 

möjlighet att själva stå för finansieringen av hjärtscreening göra det. Om det inte anses vara 

genomförbart bör ändå ett informeringsansvar kunna läggas på förbunden om att informera 

föreningen och individen om riksidrottsförbundets och socialstyrelsens rekommendationer.  

4.3. Hur arbetar specialidrottsförbunden för att få ut riksidrottsförbundets 

rekommendationer om hjärtscreening till sina elitidrottare? 

Rekommendationen att screening av elitidrottare ska genomföras har alla intervjuade 

förbunds representanter uppfattat. Seriositeten/engagemanget i ämnet varierar dock mellan 

specialidrottsförbunden. Alla förbund arbetar för att nå ut med rekommendationerna om 

hjärtscreening till sina elitidrottare. Orientering och friidrottsförbundet använder sig överlag 

av förbundets hemsida och/eller tidningar. Fotboll och ishockeyförbundet aktualiserar frågan 

på samlade tränar- och läkarmöten. Det sistnämnda verkar vara ett framgångsrikt sätt att lyfta 

frågan och göra den aktuell eftersom man då får möjlighet att rikta sig personligt till olika 

individer och föreningar. Det är lättare att kommunicera i verkligheten än genom olika medier 

som telefon eller e-mail. Viktig kommunikation som kroppsspråk och tonläge uppfattas på ett 

betydligt mer lättolkat sätt. För att gå från idé till handling krävs det att kunniga personer går 

in och argumenterar för det de tror är viktigt för idrotten. Basketförbundet arbetar inte vidare 

med frågan utan förlitar sig på att föreningarna går ut med rekommendationerna till 

elitspelarna. Inom förbund där organisationen inte vet hur de ska hantera frågan är det lätt att 

hamna i villospår där kommunikationen brister någonstans mellan förbund och förening eller 

mellan förening och idrottare. Får inte föreningarna intrycket att hjärtscreening är viktigt att 

genomföra kan det komma att läggas på hyllan till dess att de ”får tid”. Därför är det av 

yttersta vikt att förbundet är eniga om deras ståndpunkt och kan gå ut till föreningarna och 

säga så här vill vi ha det! Får inte idrottarna ett tydligt besked från föreningen är det inte 

särskilt troligt att de kommer lägga någon vikt vid att utföra ett ”onödigt test”.  

Vi skulle vilja se en utveckling där alla förbund tog till sig rekommendationerna och 

anpassade dem efter sin idrott. Det viktiga är att de samlas kring en enig ståndpunkt där de 

slutar passa över ansvaret till andra inom samma organisation. För de som anses vara en 



36 

 

lågriskidrott kanske det är aktuellt att endast genomföra anamnes medan klinisk 

undersökning, anamnes och vilo-EKG är viktigt att genomföra inom högriskidrotter. Visar det 

sig att det finns sjukdom inom släkten kan idrottaren hänvisas till att boka tid hos den 

kommunala sjukvården för ytterligare tester. Det behöver inte kosta någonting för idrotten att 

ställa några enkla frågor, åtminstone inom lågriskidrotterna. Inom högriskidrotterna kostar det 

lite mer, men några hundralappar är det väl värt om idrotten kan rädda en person? 

4.4 När olyckan är framme  

Vad ska man göra om olyckan väl är framme? Förebyggande arbete är av yttersta vikt när det 

gäller att förhindra fall av plötslig hjärtdöd inom idrotten, alltså att genomföra hjärtscreening. 

Hjärtscreening borde vara det första steget att förhindra att idrottare drabbas av plötslig 

hjärtdöd. Det andra steget skulle vara att utbilda alla tränare/ledare i hjärt- och lungräddning 

(HLR) samt att ha en defibrillator (hjärtstartare) vid idrottsarenan. Det räcker inte med att gå 

på en utbildning en gång i livet och sedan förutsätta att man är fullständigt kompetent för 

resten av livet. Forskningen går framåt hela tiden och rekommendationerna som finns idag är 

inte desamma som för 10 år sedan (det diskuteras exempelvis om att ta bort mun-mot-mun 

metoden helt och hållet). För att fullfölja arbetet med hjärtscreeningen anser vi att hjärt- och 

lungräddning ska bli en obligatorisk del i förbundens tränarutbildningar och att en 

fortbildning med jämna mellanrum bör anordnas av förbunden. Deltagande i fortbildningen 

bör vara ett krav för att få verka aktivt som tränare. Vi förstår att det kan finnas svårigheter 

med att utbilda alla tränare/ledare i hjärt- och lungräddning eftersom en stor del av Sveriges 

ledarstab jobbar ideellt. Vi anser att förbundet och föreningar bör utbilda minst två HLR-

instruktörer inom varje klubb/förening som i sin tur kan föra vidare sin kunskap till resten av 

klubbens ledare. På så sätt är detta ett genomförbart sätt att utbilda hela klubben utan att 

behöva lägga ner stora resurser.  
 

 I många fall räcker det tyvärr inte med att endast ta hjälp av hjärt- och lungräddning, även om 

det är bättre än att inte göra någonting alls. En defibrillator (hjärtstartare) har visat mycket 

goda resultat vid återupplivningsförsök och är en stor hjälp att ta användning av om olyckan 

är framme. Tidigare forskning (Börjesson et.al, 2010, s. 1 ff.) gjord på säkerheten i arenor 

runtom Europa visar att det finns brister i kardiovaskulära säkerhetsrutiner som innefattar 

både spelare och publik samt alla andra som finns på plats i arenan. För att kunna rädda så 

många liv som möjligt finns det rekommendationer om att alla idrottsarenor bör uppfylla 
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dessa tre krav: Inneha en skriftlig plan som beskriver kardiovaskulära säkerhetsrutiner, en 

defibrillator ska finnas i arenan, transporttiden till närmaste sjukhus ska helst inte överstiga 5 

minuter. I nuläget uppfylls inte dessa rekommendationer på alla idrottsarenor i Sverige och 

Europa. Detta ser vi som ett uppseendeväckande faktum om vi gör en jämförelse med tidigare 

forskning från USA (Drezner, Pluim & Engebretsen 2009, s. 625 f.). Av forskningen kan det 

utläsas att USA inte tar händelsen av plötslig hjärtdöd inom idrotten på lika stort allvar som 

det görs inom Europa, eller att de i alla fall underskattar förekomsten av det och därför inte 

ser det som något allvarligt problem. Trots detta ligger de längre fram i utvecklingen med att 

införa säkerhetstänkande då de har hjärtstartare på inte bara idrottsarenor utan även på gym 

och i skolorna. 

4.5 Riksidrottsförbundets rekommendationer 

 

Vi förhåller oss kritiska till riksidrottsförbundets rekommendationer. Om de hade gått ut med 

det här ämnet hårdare och gjort det obligatoriskt för alla elitidrottare att hjärtscreena sig, 

skulle det kunna rädda några personer från att omkomma på grund av plötslig hjärtdöd.  

 

Riksidrottsförbundets definition av en ”frisk person” känns otydlig. Är man sjukförklarad om 

man är förkyld och en vecka senare ”frisk” när förkylningen gått över? Menar de att ”frisk” är 

ett flytande begrepp som kan komma och gå beroende på personens tillfälliga hälsostatus?  

Det framgår inte heller om ”frisk” syftar till endast fysiska åkommor eller om psykologisk 

ohälsa är inkluderad. 

Problemet med plötslig hjärtdöd är just det att den är plötslig, det är ”friska” personer som 

drabbas. Anledningen till att just sådana här dödsfall får stort mediepådrag är just det 

chockartade i händelsen. Hur kunde det här hända? Han/hon var frisk och i bra kondition! 

Svaret är dolda fel. Vi besiktigar våra framtida bostäder innan köp för att försäkra oss om en 

trygg framtid i ett tryggt boende. Borde vi inte lägga samma omsorg på att undersöka våra 

elitidrottare för att försäkra oss om en lång och hälsosam idrottskarriär?   

 

Riksidrottsförbundet försöker också avgränsa allvaret med plötslig hjärtdöd beroende på 

vilken typ av idrott man är aktiv i. De vill att förbunden själva ska avgöra vilken riskzon de 

tillhör beroende på vilken ansträngningsgrad idrotten innebär. Då undrar vi vart gränsen går 

för ansträngningsgraderna? Är fysiskt ansträngande idrott aerob lågintensiv, medelintensiv 
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eller högintensiv ansträngningsnivå? Vilka värden kan man anamma i anaeroba idrotter eller 

är de helt uteslutna? 

 

I deras rekommendationer säger de även: ” I de fall idrottaren genom kontrakt eller 

motsvarande, har ett mer anställningsliknande förhållande till en förening eller förbund bör 

dessa ansvara för att så sker.” Rekommendationerna är klara för de individer som har 

kontrakt. Riksidrottsförbundets rekommendationer nämner inte vem som ansvarar för de 

elitidrottarna utan kontrakt. Är det upp till individen, förbundet eller föreningen att ansvara 

för att hjärtscreeningen genomförs om denne inte har kontrakt?  

 

Nästa steg för riksidrottsförbundet borde vara att utveckla sitt policydokument om 

hjärtscreening med krav på hjärtscreening av elitidrottare. Jämför vi med hur man har hanterat 

problemet med plötslig hjärtdöd i Italien (Corrado et.al, 2005, s. 518 f.) där alla idrottare 

mellan 12-35 år genomgår screening med hjälp av sjukdomshistoria, kroppsundersökning och 

vilo-EKG ligger vi långt efter. Där genomförs screening av nära 6 miljoner idrottare varje år, 

vilket motsvarar ca 10 % av deras befolkning. Om Italien kan screena alla sina idrottare från 

12 års ålder borde vi kunna screena alla elitidrottare från 16 års ålder i Sverige. Varför vi bör 

införa hjärtscreening först vid 16 års ålder är för att hjärtat och kroppen inte är färdigutvecklat 

förrän vid den åldern och en tolkning av EKG innan 16 års ålder försvårar läsningen. Även 

om Italien föregår med ett gott exempel att genomföra hjärtscreening av alla sina idrottare 

ställer vi oss kritiska till det eftersom de hjärtscreenar idrottare från 12 års ålder. De stänger 

förmodligen av fler idrottare än vad som är nödvändigt på grund av att deras EKG har 

förändringar som gör att tolkningen blir fel. Dock är deras raka politik med lagstiftning om 

hjärtscreening av alla ungdomar ändå ett stort kliv framåt jämfört med statusen i Sverige idag. 

Om Sverige i alla fall utförde hjärtscreening av alla sina elitidrottare skulle felmarginalen vid 

EKG-tolkning vara betydligt lägre. 

 

Problemet i Sverige är att sjukvårdens finansiella resurser inte ska gå till att undersöka 

”friska”, unga människor. Sjukvården är till för att hjälpa de sjuka. Eftersom Sverige endast är 

intresserade av att screena elitidrottare borde vi anamma en del av Italiens tillvägagångssätt 

att finansiera hjärtscreeningen. Det betyder att elitidrottare som inte är kontrakterade ska stå 

för kostnaden själva. Dock tycker vi att elitidrottare som är under 18 också ska stå för 
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kostnaden själva eftersom de yngsta är 16 år och borde själva kunna ta ansvar. Om de inte 

själva har råd får föräldrarna betala. 

 

Riksidrottsförbundet borde poängtera att det är upp till varje förbund att göra upp regler om 

vad som gäller inom just deras idrott. Att förlita sig på att skicka vidare rekommendationer 

ger intrycket gör som ni vill! 

 

Självklart är det en svår fråga om hjärtscreening ska vara ett krav eller inte. Vissa idrottare 

uppvisar inget behov av att veta om de har dold hjärtsjukdom. I rädslan för ett negativt 

svarsbesked tar de hellre risken att inte veta. Åsikter kring hur man ska hantera personer med 

upptäckta hjärtfel skiljer sig åt. Förbunden är tveksamma till vilken rätt de har att bestämma 

om den drabbade idrottaren ska få fortsätta vara aktiv tävlingsidrottare. De kan förhindra att 

spelare inte dör på ”deras plan” men alla är fria individer och förbunden/föreningarna kan inte 

förbjuda någon att träna, oavsett om det är som motionär eller ”elitmotionär”16. De kan 

fortsätta på sin fritid om de vill och istället kollapsa under en springtur eller i skidspåret och 

det kan de som förbund eller förening inte förhindra. Agerar förbundet då för personens bästa 

eller skyddar man endast idrotten från dålig publicitet och tragiska händelser? En del 

elitidrottare kommer antagligen vilja fortsätta sin elitkarriär trots upptäckt hjärtsjukdom. Har 

förbundet då rätten att avstänga personen från fortsatt tävlingsidrott? Etiskt bör alla människor 

ha rätt att ta det avgörande beslutet själv men vill idrotten uppleva ett fall av plötslig hjärtdöd 

som kan förhindras? Alla elitidrottare bör genomgå en hjärtscreening då ett fall av plötslig 

hjärtdöd även påverkar omgivningen emotionellt. Att vara närvarande när någon drabbas av 

plötslig hjärtdöd är något man aldrig vill vara med om! Genom att genomföra hjärtscreening 

kan man eliminera risken att drabbas av plötslig hjärtdöd. 

4.6 Slutsats 

De resultat vi har fått av studien är att ansvaret för genomförandet av hjärtscreening ligger hos 

specialidrottsförbundet eller föreningen om elitidrottaren har kontrakt med dem. Det är deras 

ansvar att se till att hjärtscreening av sin elitidrottare genomförs. Vi vet alltså vem som bör ta 

ansvar för att det sker. Det vi inte vet är om det är någon som tar ansvar för att det sker. 

Fotbollen var det enda specialidrottsförbund där vi vet att hjärtscreening genomförs på deras 

manliga elitfotbollsspelare. Inom de andra studerade förbunden som är ishockey, basket, 
 

16 Ett relativt odefinierat begrepp som ungefär avser en person som inte håller på med någon specifik idrott, men som tränar 5 
pass eller fler varje vecka med specifika mål utöver att behålla sin hälsa. Styrkeprogrammet [2011-12-01]  
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orientering och friidrott är det inte lika tydligt om det följs upp eller inte. Det beror antagligen 

på brister i kommunikationen, pengabrist, tidsbrist eller otydlighet kring vem som egentligen 

ska ta ansvar. Även om alla förbund var ense om att förbundet eller föreningen ska ta ansvar 

för hjärtscreening av de kontrakterade elitidrottarna tyckte tre specialidrottsförbund att 

individen själv skulle ta ansvar för genomförandet av hjärtscreening. Problemet är att ansvaret 

”skickas vidare” från riksidrottsförbundet till specialidrottsförbund/föreningar och från 

specialidrottsförbund till föreningar och individen, vilket gör att ansvarsfrågan blir mer och 

mer otydlig. Detta bidrar i sin tur förmodligen till att hjärtscreening av elitidrottare inte 

genomförs i den utsträckning som rekommenderas av riksidrottsförbundet och socialstyrelsen, 

vilket är alla elitidrottare. 

 

De otydliga svar vi har fått om vem som tar ansvar för genomförandet av hjärtscreening 

personifierar själva problemet med hjärtscreeningen inom idrotten. Ingen verkar veta säkert 

vem som i grund och botten ansvarar för genomförandet där alla pekar på olika ansvariga. 

Detta ”skicka vidare” fenomen med otydliga ansvarsområden gör att de olika 

organisationerna kan smita undan från det yttersta ansvaret för att hjärtscreeningen 

genomförs. Därför bör riksidrottsförbundets rekommendationer bli obligatoriska att följa! 

 

Vi vill inte vara med om fler fall av plötslig hjärtdöd som skulle kunna ha förhindrats genom 

en enkel hjärtscreening. Riksidrottsförbundet är högsta väsendet inom Svensk idrott och 

därmed de som kan ställa krav på alla idrottsförbund. Därför bör riksidrottsförbundet ta sitt 

ansvar att inte gå ut med rekommendationer utan med krav på hjärtscreening av alla 

elitidrottare! Vi uppmanar först och främst riksidrottsförbundet, specialidrottsförbunden och 

föreningarna att ta tag i problemet nu innan nästa fall av plötslig hjärtdöd sker, då är det redan 

för sent. 

4.7 Framtida forskning 

Framtida forskning tycker vi bör göras på föreningar eftersom den här studiens resultat visar 

att det är upp till föreningen/klubben eller individen att hjärtscreening genomförs. Frågor som 

bör besvaras är exempelvis: Finns det tydlig information från ert förbund om genomförandet 

av hjärtscreening? Tar ni ansvar för att hjärtscreening av era elitidrottare genomförs? Den 

framtida forskningen kan innefatta en kvalitativ intervju med ett antal föreningar, från 

exempelvis de specialidrottsförbund vi har intervjuat för att se hela ”informationskedjan” från 



41 

 

riksidrottsförbundet till specialidrottsförbunden och vidare till föreningar om vad som gäller i 

just deras förbund.  

 

Är man intresserad av hur elitaktiva individer inom olika förbund upplever och förhåller sig 

till hjärtscreening kan det vara intressant att utföra en studie på individer. Denna forskning 

kan genomföras med syfte att nå en djupare inblick i hur elitindividen ser och upplever 

plötslig hjärtdöd inom idrotten på ett personligt plan. Samt för att ta reda på hur individen 

upplever vem som tar ansvar för att hjärtscreening och vem som borde ta ansvar för att det 

genomförs. Vilka är deras tankar kring resultatet, är det ett test som framkallar oro och ångest 

inför vad resultatet kan visa eller tar de flesta det med en positiv inställning då det endast är 

en ren rutingenomgång? I värsta fall om en person med en dold hjärtsjukdom upptäcks kan 

det innebära slutet på dennes tid som elitaktiv inom idrotten. En fråga som då kan ställas är 

om hjärtscreening ska vara obligatoriskt eller inte. Ska det vara upp till individen själv att 

besluta om hon/han vill fortsätta eller är det upp till förbundet/föreningen att bestämma om 

personen får fortsätta med sin elitsatsning eller inte?  

4.8 Problem 

Självkritik mot studien är den kontakt vi tog med förbunden då vi gick ut med att vi ville 

intervjua den i förbundet som var mest kunnig inom området hjärtscreening. Vi borde ha 

omformulerat begreppet ”mest kunnig” för att få kontakt med den som är mest insatt i 

förbundets organisation. Det skulle exempelvis vara ordföranden eller vice ordförande då de 

borde ha större inblick på organisationen än vad läkarna har. Att fyra av fem intervjuer skedde 

med läkarna och en med förbundskaptenen var inte endast negativt utan gav oss mycket 

information kring hur hjärtscreeningen går till och hur de uppfattar att screeningen 

genomförs. I efterhand borde dock intervjuerna ha genomförts med två från varje förbund, 

exempelvis både läkaren och ordförande/vice ordförande för att få ut så bra och tillförlitlig 

information som möjligt. 
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Bilaga 1. Käll- och litteratursökning 
 

Syftet med studien är att kartlägga internationella och nationella rekommendationer för 
hjärtscreening samt ta reda på hur specialidrottsförbunden hanterar riksidrottsförbundets 
rekommendationer kring hjärtscreening. 

1. På vilket sätt följer specialidrottsförbunden upp genomförande av hjärtscreening? 
2. Hur ser specialidrottsförbunden på vem som tar ansvar för genomförandet av 

hjärtscreening? 
3. Hur arbetar specialidrottsförbunden för att få ut riksidrottsförbundets 

rekommendationer om hjärtscreening till sina elitidrottare? 
 

Vilka sökord har du använt? 

Cardiovascular pre-participation screening, AND elite athletes.  
Prevent sudden cardiac among athletes death with screening, Sudden death, Cardiovascular 
disease, Sudden death among athletes, Plötslig hjärtdöd, Plöslig spädbarnsdöd, Plötslig 
hjärtdöd inom idrotten, Plötsliga dödsfall inom idrotten. Ansvar, Makt. 
 
 
Var har du sökt? 

Artikeldatabaser:   PubMed, SportDiscus. 
Webben:  Google Scholar. Riksidrottsförbundet, Socialstyrelsen, FYSS, Aleris, 
Läkartidningen, Svensk Idrottsforskning; American Heart Association (AHA), Europeiska 
läkarföreningen, fotboll-, ishockey-, orientering-, friidrott- och basketförbundets hemsidor.  
American Heart Association.European Society of Cardiology. 
Biblioteket: Tidningen Svensk idrottsforskning. Den kvalitativa forskningsintevjun, S. Kvale. 
Idrottsvetenskapliga forskningsmetoder, P Hassmén & N. Hassmén. 
Sökningar som gav relevant resultat 

Sportdiscus: Cardiovascular pre-participation screening* and elite athletes. 
Google Scholar: Plötslig hjärtdöd, plötslig hjärtdöd inom idrotten, Plötsliga dödsfall inom 
idrotten, 
PubMed:  Prevent sudden cardiac among athletes death with screening. International Olympic 
committee AND health physical activity. 
American Heart Association: Sudden death. 
European Society of Cardiology: Cardiovascular pre-participation screening. 
 
Kommentarer 

Vi har hittat mycket av vår forskning via olika artiklars referenslistor. Det finns mycket 
skrivet kring hjärtscreening av idrottare vilket gjorde det lätt för oss att hitta information. 
Ibland fanns det dock lite för mycket information som gjorde det svårt för oss att ”sålla bort” 
den sämre informationen för att komma åt den bra informationen. 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Makt
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Bilaga 2. Sammanfattande rekommendationer från 
Riksidrottsförbundet  
 

• Fysisk aktivitet är viktig för kroppen. Riskerna med att vara fysiskt inaktiv överstiger vida 

riskerna med att vara aktiv. För en frisk person är det inte farligt att idrotta. 

• Däremot är det alltid viktigt att avhålla sig från idrott med en infektion i kroppen till dess att 

infektionen är helt över. Vid konstaterad hjärtmuskelinflammation rekommenderas 

avhållsamhet från träning/tävling i cirka sex månader. 

• Vid vissa hjärtförändringar kan intensiv ansträngning, som hård träning/tävling, medföra 

ökad risk för plötslig död. Dessa fel är i de flesta fall ärftliga varför personer med en 

släkthistoria av plötslig, oväntad död eller kända hjärtavvikelser av de slag som beskrivits 

ovan bör låta sig undersökas via den reguljära sjukvården. Detsamma gäller personer som 

upplevt yrsel, svimningsanfall, smärta i bröstet eller oregelbunden hjärtrytm i samband med 

ansträngning. 

• De elitidrottare, som utsätter sin kropp, och därmed sitt hjärta för extrema påfrestningar, bör 

som ett led i regelbundna läkarundersökningar också utreda förekomsten av eventuella 

hjärtfel. I de fall idrottaren genom kontrakt eller motsvarande, har ett mer 

anställningsliknande förhållande till en förening eller förbund bör dessa ansvara för att så 

sker. Hänsyn bör också tas till att vissa idrotter innehåller moment som gör att tillstånd vilka i 

sig inte är farliga ändå kan innebära stora risker. Specialidrottsförbunden (SF) bör i dessa fall 

utifrån de särskilda förhållanden som råder inom sina respektive idrotter ta fram 

rekommendationer för sina aktiva och föreningar. 

• En sådan utredning bör innehålla anamnes, fysikalisk undersökning och vilo-EKG. Vid 

misstanke om sjukdom bör individen remitteras till idrottsmedicinskt kunnig specialist för 

ytterligare undersökning med till exempel kompletterande blodprover, ekokardiografi, 

arbetsprov och/eller långtids-EKG. 

• Ett påträffat hjärtfel innebär inte nödvändigtvis att individen behöver avstå helt från 

idrottande, men kan kräva avhållsamhet från fysiskt ansträngande idrott. Med hjälp av 

behandling kan han/hon, i samråd med läkare, ofta hitta en lämplig aktivitetsnivå. 

(Riksidrottsförbundet (2005a), s. 12 f.) 
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Bilaga 3. Frågeformulär och fysiska undersökningar (AHA) 
 

During the personal history, any of the following should prompt a more thorough evaluation: 

1. Chest pain or discomfort with exertion 

2. Unexplained fainting or near-fainting, especially when related to exertion 

3. Excessive shortness of breath or fatigue associated with exercise 

4. A previously diagnosed heart murmur 

5. Elevated blood pressure 

 

During the family history, any of the following should prompt a more thorough evaluation: 

1. Death before age 50 (sudden and unexpected, or otherwise) in a close relative 

2. Disability from heart disease in a close relative under age 50 

3. Knowledge of cardiac conditions in family members, such as hypertrophic or dilated 

cardiomyopathy, long QT syndrome, Marfan syndrome, or clinically important arrhythmias 

 

The physical exam should include these steps: 

1. Auscultation (listening to the heart) to identify any heart murmur 

2. Checking the femoral pulses in the groin 

3. Looking for the physical signs of Marfan syndrome 

4. Checking blood pressure at the brachial artery in both (Pelliccia, Zipes & Maron 2008, s.6) 

 

 
 

 



Bilaga 4. Rekommendationer för idrottande för personer 
med hjärtsjukdomar. (Pelliccia et.al, 2005) 

 
  

48 

 



Bilaga 5. Missivbrev 
 

 

 
 

Hej! 

 Vi är två studenter som sedan 2,5 år tillbaka studerar på Tränarprogrammet vid Gymnastik- 

och idrottshögskolan i Stockholm. Vi skriver på vår C-uppsats där vi studerar hjärtscreening 

av idrottare inom olika specialidrottsförbund.  Detta kommer vi göra genom att utföra en 

kvalitativ intervju med fem specialidrottsförbund, varav ett är ert. Det är viktigt för oss att just 

ni medverkar i studien då ni representerar en idrott med många utövare i Sverige!                        

Vi hoppas att vi kan få ert tillstånd att referera till ert specialidrottsförbund i vår studie. Som 

person kommer ni att vara anonym. Vi hoppas att detta inte är något problem för er, ni är 

välkomna att höra av er till oss med frågor och för att ta del av studien. 

 Tack på förhand! 

  

Frida Kemppainen                                               frida.kemppainen@hotmail.com, 0707456662 

Mikaela Terve                                                           mikaela.terve@hotmail.com, 0735059036 

  

Tränarprogrammet 

GIH               
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Bilaga 6. Intervjufrågor 
 

1. Kan du berätta för mig hur ni ser på hjärtscreening inom ert förbund? 

2. Är hjärtfrågor ett ämne som ofta kommer upp? 

3. RF rekommenderar screening för elitidrottare. Hur ser er definition av elit ut? 

4.  Vad tycker du om de riktlinjer som RF gett ut? 

5.  Hur uppfattar ni stödet från RF i dessa frågor?  

6.  Har ert specialidrottsförbund egna riktlinjer för hjärtscreening? 

 

Hur ser specialidrottsförbunden på vem som tar ansvar för genomförandet av 

hjärtscreening? 

 

7. Vem/vilka anser ni tar ansvar för genomförandet av hjärtscreening? 

8. Hos vem/vilka bör ansvaret ligga? 

9. Vem anser ni ska stå för finansieringen av hjärtscreening? 

10. Finns det några hinder för en sådan finansiering? 

 

På vilket sätt följer specialidrottsförbunden upp genomförandet av hjärtscreening? 

 

11. Hur viktigt anser ni det är att följa upp genomförande av hjärtscreening? 

12. Hur följer ni upp att hjärtscreeningen genomförs? 

 

Hur arbetar specialidrottsförbunden för att få ut rekommendationerna om 

hjärtscreening till sina elitidrottare? 

13. På vilket sätt arbetar ni för att få ut riktlinjerna om hjärtscreening till era föreningar?  

14. Tycker du att ni kan bli bättre på att upplysa föreningarna om RF:s riktlinjer? 
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