
 

 
 
Varje år drabbas runt 10 000 personer i Sverige av plötsligt hjärtstopp – men knappt var tionde överlever. 
Smålänningen Anders Johansson är en av överlevarna. 
Den 12 december i fjol befann han sig på varuhuset Börjes i Tingsryd. Efter att ha lastat strö gick de in i butiken för att handla en korv 
med bröd. 
– Jag var lite torr i halsen och lite kall om armarna, det var väl det enda jag tänkte egentligen. Jag har aldrig haft bekymmer med hjärta 
eller blodtryck innan, säger han. 
Men när sällskapet satte sig på bänkarna vid butikens kassor så rasade Anders Johansson ihop. 
– Det slocknande bara, säger han. 

Lyckades få igång hjärtat 

Anders Johanssons hjärta hade stannat. 
– I efterhand har jag fått reda på vilken tur jag hade. I kön stod en ambulanssjukvårdare och sedan var det personal från affären som 
fattade vad som hände. De hade precis skaffat en hjärtstartare i butiken så de sprang efter den. 
Ambulanssjukvårdare påbörjade hjärt- och lungräddning och med hjälp av hjärtstartaren lyckades de få Anders Johanssons hjärta att 
börja slå igen. Ambulansen var också snabbt på plats och han kördes i ilfart till sjukhuset i Karlskrona. 
– Han sa det läkaren: "Först hade du maximal otur och sedan hade du 13 rätt på tipset". 
På sjukhuset kunde läkarna konstatera att Anders Johansson hade en förträngning i ett kranskärl. 

Fick skänka en hjärtstartare 

Efter incidenten blev Anders Johansson kontaktad av Katarina N Lindahl, som levererat hjärtstaren till butiken. Via tillverkaren ViaMedici 
kunde hon ge Anders möjligheten att skänka en hjärtstartare till en ideell förening. 
Under lördagen överlämnade han sin gåva till Långasjö Hästsportklubb. 
– Det känns verkligen som en jättebra tanke det här. Här är det sekunder som räknas. Eftersom Långasjö ligger så avlägset tar det för 
lång tid för räddningstjänstens att komma fram med sin hjärtstatare. Så den kan verkligen göra skillnad, säger Katarina N Lindahl. 
För Anders Johansson har händelsen också blivit en riktig nystart. 
– Visst känns det som att man fått livet tillbaka, säger han. 
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