
BARNS HJÄRTSJUKDOMSPRID 
BUDSKAPET

Barn drabbas dessutom, liksom vuxna, av andra 
hjärtsjukdomar, exempelvis rytmrubbningar och hjärt-
muskelsjukdomar.

Läs på om några av våra största folksjukdomar 
och berätta för andra!

Forskningens mål är att ge oss en djupare förståelse 
av de bakomliggande orsakerna. Via bättre diagnos 
och behandling – från fosterstadiet och upp i åldrarna 
– ska forskningen bidra till att hjärtsjuka barn kan leka 
och leva som alla andra.

Det behöver inte vara så

Det föds 
i medeltal

barn med hjärtfel i 
Sverige varje dygn.5

HJÄRTINFARKT

Inte bara äldre, utan även yngre och personer mitt i 
livet drabbas. Många av dem dör innan de når sjukhu-
set. De som överlever upplever ofta att de fått en ny 
chans i livet. De löper dock en stor risk att drabbas på 
nytt och många av dem utvecklar hjärtsvikt. 

Forskningens mål är att förutse och förhindra hjärtin-
farkter, samt ta fram nya behandlingar som ger dig 
som genomlevt en hjärtinfarkt fler friska år.

Det behöver inte vara så

I Sverige får 
i genomsnitt

personer i timmen 
en hjärtinfarkt.3

KOL

Men många av dem har ännu inte fått diagnosen. I 
snitt dör åtta personer varje dygn på grund av 
folksjukdomen, som försvårar luftflödet till och från 
lungorna. 

Forskningens mål är att bättre förstå samlingsdiagno-
sen KOL samt utveckla ny individanpassad behandling 
som minskar lidandet och risken för en för tidig död 
för dig som har sjukdomen.

Det behöver inte vara så

   Mellan

 400 000
och

 700 000
   människor i Sverige beräknas 

   ha lungsjukdomen KOL.

STROKE

Stroke, som är ett samlingsnamn för hjärninfarkt och 
hjärnblödning, innebär en försämrad blodförsörjning till 
hjärnan. Av de drabbade avlider många, medan andra 
blir svårt funktionsnedsatta och/eller personlighetsför-
ändrade. 

Forskningens mål är att minska antalet fall av stroke 
och andelen patienter som dör. Forskningen syftar 
också till att förhindra fysiska och kognitiva funktions-
nedsättningar efter stroke, så att du som drabbas 
kan leva ditt liv med god livskvalitet.

Det behöver inte vara så
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i Sverige 

av stroke 
varje dygn.70

PLÖTSLIGT HJÄRTSTOPP

Forskningens mål är att du som råkar ut för hjärtstopp 
ska överleva och inte få hjärnskador. Fler kan klara 
livhanken om omhändertagandet i akutfasen och 
behandlingen utvecklas. Forskningen syftar även till 
att förebygga att du drabbas av hjärtstopp.

Det behöver inte vara så

  Varje år drabbas uppskattningsvis 

 10 000
   personer av plötsligt hjärtstopp, Ett livshotande tillstånd 

där hjärtat slutar att pumpa blod. Bara cirka 600 överlever.


