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AMBULANSEN I LIDEN
Y916

Söndagen den 17 december 2000 och de flesta
människor höll på att sälla inför den annalkande
julen. Så var det även hemma hos Alva Magnus-
son 68 år i Flygge. Det är mitt på dagen och hon
skall just gå till brevlådan när det plöltsligt hugger
till i bröstet. En våldsam smärta som strålar ut i
ena armen och hon blir helt plötsligt oförmögen
att tänka riktigt klart, men ringer en granne på
byn som snabbt kommer till undsättning.
Väninnnan får snabbt klart för sig att här gäller
det att larma ambulansen. Alva själv ligger i soffan
och inom 15-20 minuter från det att smärtan
började så var Ambulansbesättningen på plats,
denna dag var det Magnus och Ingrid som job-
bade. Man har bara varit inne i ca 15-20 sekun-
der när Alva plötsligt säger ”nu svimmar jag” och
faller ihop okontaktbar. Magnus säger åt Ingrid
att hämta *”deffen”. Under tiden konstaterar
Magnus att Ava slutat andas och att han inte kan
känna någon puls. När ”deffen” är på plats, skickar
den en strömstöt för att återställa hjärtrytmen till
det normala, men första försöket lyckas inte. Mag-
nus provar en gång till och då lyckas man få hjär-
tat att börja slå normalt igen. Samtidigt kommer
också andingen igång och efter en liten stund är
Alva vaken igen. Ambulanspersonalen sätter en
venkanyl som man kan använda att administrera
läkemedel i och förbereder transporten till sjuk-
huset. Under färden ner till Sundsvall får Alva en
liten mängd morfin mot smärtan, men mår i öv-
rigt bra. Vid ankomsten till sjukhuset blir hon väl
omhändertagen och det tar bara några minuter

* deffen= Deffibrillator som används att skicka
elstötar på ett sjukt hjärta.

innan hon fått ett dropp med propplösande medel
som skall hjälpa till att lösa upp den uppkomna
proppen i hjärtat. Alva får stanna på sjukhuset i
10 dagar och idag drygt tre år senare är det full
fart på henne. Hon är aktiv som hon alltid varit,
tar långa promenader med hunden och jobbar
med det som hon tycker är kul. Bara någon gång
på tre år har hon behövt använda sig av de
Nitroglycerintabletter som läkaren ordinerade.
Denna chans hade Alva aldrig fått om ambulan-
sen i Liden inte funnits, för tiden talar emot till-
ståndet hon drabbades av.  Om du själv drabbas
av bröstsmärtor som inte släpper om du använder
Nitroglycerin eller spray, så vänta inte för länge
innan du ringer för då kan det vara försent.
Var rädd om
ditt hjärta!!!
Denna artikel är
skriven efter
samtal med
Alva och Mag-
nus med vars
hjälp vi rekon-
struerat detta
fall så gott vi
kunnat. Tack!
/Tore Löfvenius

Alva Magnusson och
Ambulans Magnus.
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Att rädda liv!


