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E
fter flera hjärtinfarkter
var Lars-Gunnar Larssons
enda räddning att få ett
nytt hjärta. Det tog två
och ett halvt år innan

samtalet som han väntat på kom.
”Lasse, nu har vi ett hjärta till

dig”, sade sköterskan som ringde.
Lars-Gunnar Larsson stod på vänte-
listan för organdonation. Vänteti-
den beräknades till ett halvår. Han
skulle hela tiden vara tillgänglig
och redo för att transporteras till
Universitetssjukhuset i Lund.

– Varje gång det ringde trodde jag
att de skulle ringa och säga att de
hade ett hjärta till mig. Jag kände
att livet hängde på en skör tråd, be-
rättar Lars-Gunnar Larsson.

EFTER TRE MÅNADER fick han ett po-
sitivt samtal men redan 20 minuter
senare kom beskedet att det inte
blev av. Hjärtat han skulle få höll
inte måttet.

– Mitt stora stöd under den här ti-
den har varit min hustru och mina
hundar.

Den 3 maj 2007 ringde det när
han satt och tittade på ishockey
hemma i Eksjö, där han då bodde.

– Det var på eftermiddagen vid
halv fyra och jag hade varken hun-
nit få tag i min hustru eller mina
barn när jag satte mig i ambulan-
sen. Till slut fick jag tag i min fru på
mobilen. Jag sade bara ”Jag ska till
Lund!”, sedan fick ambulanskillarna
ta över samtalet. Lars-Gunnar är
märkbart rörd när han berättar om
händelseförloppet.

Ambulansen tog honom till flygp-
latsen i Jönköping.

– Det var ett chartrat plan, bara
för mig. De gick igenom säkerhetsfö-
reskrifterna och jag tänkte: ”Skit i
det, flyg mig bara till Lund!”

VÄL FRAMME VID SJUKHUSET fick
han genomgå en undersökning.
Därefter fick han en tablett och söv-
des. Lars-Gunnar opererades i åtta
timmar och vaknade upp med ett
nytt hjärta. Han fick ligga på sjuk-
hus i fyra veckor efter transplanta-
tionen.

Lars-Gunnar tycker det är märk-
ligt att han fick för högt kolesterol
och hjärtinfarkter. Han har alltid
motionerat mycket, bland annat i
sitt yrke som idrottsbefäl inom det
militära. Han har ätit nyttigt, druck-
it måttligt med alkohol och aldrig
rökt.

Ett DNA-prov visade att Lars-
Gunnar har en sjukdom som heter
familjär hyperkolesterolemi, FH.
Det är en ärftlig kolesterolförhöj-
ning, vilket även ett av hans barn
har.

– Min dotter blev ledsen när hon
fick reda på det men jag sade till
henne att hon ska vara glad att hon
vet och kan få behandling.

LARS-GUNNAR ÄR AKTIV i patientför-
eningen FH Sverige och kämpar
för att FH-patienter blir identifi-
erade och behandlade så ti-
digt som möjligt.

– Sjukvården borde ta
DNA-prover för att kart-
lägga hur vanligt det
här är. Till dess att
sjukvården fått kon-
troll på blodfetts-
rubbande sjukdo-
mar som är ärftli-
ga, kommer jag att
slåss för det.

Lars-Gunnar är även engagerad i
donationsfrågan efter att ha fått ta
emot en annan persons hjärta.

Han påtalar vikten av att ta ställ-
ning i frågan.

– Då slipper de anhöriga att göra
det när olyckan eller sjukdomen är
framme.

När Lars-Gunnars fru erbjöds arbe-
te i Kalmar var det en självklarhet
för honom att de skulle flytta.

– Hon hade ställt upp så mycket
för mig. Nu ville jag ställa upp för
henne.

Lars-Gunnar promenerar med si-
na hundar och tränar styrketräning
på gym.

– Nu mår jag jättebra. Jag spelar
också golf och ägnar mig åt barnbar-
nen och sommarstugan vi har i
Blekinge. !
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För Lars-Gunnar är
Namn: Lars-Gunnar Larsson
Ålder: 60 år
Bor: Kalmar
Yrke: Pensionär
Hobby: Golf, fiske, sommarstugan
Gillar: Sina hundar pudlarna Rasmus och Nalle, och att laga och äta
mat
Upplevt: Fick ett nytt hjärta den 3 maj 2007

upplevt //

Jag fick tag
i min fru
på mobilen.
Jag sa bara
”Jag ska till
Lund!”,
sedan fick
ambulans-
killarna
ta över
samtalet.
Lars-Gunnar Larsson
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livet en hjärtefråga

Pudlarna Rasmus
och Nalle har varit
ett stort stöd för
Lars-Gunnar Larsson.

" Vad tycker just du om vården i Landstinget i Kalmar län?
Skriv några rader om dig själv och skicka till Salvia, box 601,
391 26 Kalmar eller salvia@ltkalmar.se. Märk brevet ”Upplevt”.


