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Inledning 

Föreliggande dokument har utarbetats av sjukvårdsregionens utvecklingsgrupp för 
riktlinjearbete i samspel med berörda specialitetsråd. Dokumentet är en förädling av 
utkomna Nationella riktlinjer för hjärtsjukvård 2008 som kan återfinnas i olika 
målgruppsorienterade dokument bl a på Socialstyrelsens hemsida 
www.sos.se/riktlinjer/ 

Dokumentet är avsett att utgöra samverkansnämndens rekommendation till 
respektive landsting i syfte att bidra till harmoniserad vård inom regionen i enlighet 
med nämndens mål i sin verksamhetsplan. Det enskilda landstinget förväntas bygga 
in rekommendationen i sitt interna styr- och planeringssystem efter genomförd lokalt 
behov av förändringar. 

I dokumentet beskrivs också de områden inom vården som lämpligen 
vidareutvecklas i ett samspel gemensamt i regionen. 

Viljeinriktningen bör beaktas i de eventuella regionala vårdprogram som lämpligen 
berörda regionala specialitetsråd tar ansvar för att utveckla. 

Till detta dokument biläggs en version av förslag till viljeinriktning som förelåg vid 
samverkansnämndens januarimöte i Falun. Det dokumentet är något mer detaljerat 
och kan lämpligen nyttjas som stöd för egen vidareutveckling av eventuella uppdrag i 
respektive landsting.  

Vad riktlinjerna handlar om 

De nationella riktlinjerna inom hjärtsjukvården handlar om följande 
tillstånd/diagnoser: 

Hjärtrytmrubbningar, kranskärlssjukdom, hjärtsvikt  och medfödda hjärtfel. 
Socialstyrelsen har inom dessa områden beskrivit rangordnade åtgärder 
och rekommendationer som underlag till respektive huvudmans egna 
beslut om prioriteringar och förändringsarbete i syfte att skapa God Vård 
inom områdena. För närmare presentation av innehållet rekommenderas 
att läsa Socialstyrelsens version av riktlinjerna framtaget särskilt för 
målgruppen politiker.  

I nedanstående punkter sammanfattas några bedömningar av 
den framtida utvecklingen inom hjärtsjukvården. 

• Trots att risken att insjukna och dö i kranskärlsjukdom har 
minskat så kommer hjärt-kärlsjukdom fortfarande att vara 
ett av de absolut största folkhälsoproblemen.  

• Den demografiska utvecklingen, d.v.s. att fler lever till 
högre ålder, är den viktigaste faktorn till en förväntad 
ökning av hjärt-kärlsjukdomarna. 



• Eftersom behandlingsmetoder förfinas och 
individualiseras kommer fler än tidigare att leva längre 
med sin hjärtsjukdom och behöva uppföljning under 
längre tid. 

 

Respektive landsting i Uppsala/Örebroregionen rekommenderas att ställa sig bakom 
följande inriktning och mål: 

 

Inriktning/mål 

Inriktning 

• En hjärtsjukvård i Uppsala/Örebroregionen ska  kännetecknas av  
hög kvalitet, god tillgänglighet och effektivt resursutnyttjande. 

• Patienter/anhöriga/närstående anser att man får god vård inom 
hjärtsjukvården - i hela vårdkedjan 

• Vi vill se en fortsatt minskad sjuklighet och dödlighet i hjärt-
kärlsjukdom 

 

Rekommenderade gemensamma mål för hjärtsjukvården  
• Varje landsting ska säkerställa att såväl primär- som 

sekundärprevention kan erbjudas personer i riskpopulationen för 
hjärt-kärlsjukdom 

• Regionala vårdprogram ska skapas utifrån de nationella riktlinjerna 
och den politiska viljeinriktningen. 

• Patientens och närståendes ställning ska stärkas, genom att detta 
tydligt beaktas i vårdprogrammen och i organisationen av 
vårdinsatsen (vårdflöden).  

• Forum och former för ordnat införande vid nya behandlingsmetoder 
och läkemedel ska finnas och utvecklas.  

• Ett samarbete ska utvecklas för att gemensamt ge så stor del 
av regionens invånare som möjligt tillgång till PCI-behandling 
dygnet runt, veckans alla dagar, samt att inom regionen 
bedriva en effektiv PCI-verksamhet. 

• Flimmerablationer, ICD och CRT ska erbjudas inom regionen 
så att tillgängliga resurser nyttjas på bästa sätt och att en 
kvalitativt god vård kan erbjudas.  

• Forum och former ska finnas för att diskutera behovet av 
regionala hjärtcentra, dess syfte och innehåll så att olika typer 
av behandlingar kan effektiviseras och resurser frigöras till 
annan verksamhet.  

• En grundstruktur ska utformas för palliativa insatser och palliativ 
vård i samtliga landsting inom regionen.  

 



Uppföljning 

Respektive landsting rekommenderas följa upp sin hjärtsjukvård i enlighet med vad 
som föreslås i de nationella riktlinjerna. I samband med att resultat ska redovisas till 
Socialstyrelsen bör också en översiktlig regional sammanställning göras i syfte att 
följa upp framgången i sjukvårdsregionens strävanden mot en harmoniserad hälso- 
och sjukvård. 

 

 Aktiviteter 

Med anledning av ovanstående målbild föreslås att följande aktiviteter på regional 
nivå genomföras: 

De regionala specialitetsråden inom kardiologi och allmänmedicin ges i uppdrag att 

•  skapa relevanta regionala vårdprogram som är avstämda mot nationella 
riklinjerna och detta dokument 

• att ta fram vertikala gemensamma rangordningslistor för vertikala prioriteringar 

• att delta fortsatta samtal om förbättrad samordning över länsgränserna inom 
hjärtvården 

• att komma överens om hur de delar av vården som kan anses utgöra 
högspecialiserad vård ska organiseras  

• att komma överens om vilka teknologier/metoder som är av FoU karaktär och 
vem som utvärderar dessa före införande i rutinsjukvård 

• att delta i gemensam uppföljning och analys av vårdens resultat 

 

Beredningsgruppen ges i uppdrag att: 

• I samspel med berörda specialitetsråd ta fram förslag till hur landstingens PCI 
verksamheter bättre kan samordnas över länsgränserna, främst under jourtid. 

• Att i samspel med berörda specialitetsråd ta fram underlag för en diskussion 
om tillskapande av ett regionalt kompetenscentrum för hjärtsjukvård. 
Underlaget ska belysa syfte, avgränsning, uppgifter och resursbehov. 

 



Sammanfattande förslag till beslut i Samverkansnämnden 

 

Samverkansnämnden beslutar 

Att ställa sig bakom ovanstående förslag till inriktning och mål och uppföljning 
för /av hjärtsjukvården 

Att ge de regionala specialitetsråden i kardiologi och allmänmedicin samt 
beredningsgrupp uppdrag enligt förslag ovan 

Att aktiviteterna följs upp av nämnden senast halvårsskiftet 2009 

Att i övrigt överlämna bilagan med förslag till lämpliga åtgärder för 
harmonisering av hjärtsjukvården till respektive landsting för fortsatta 
processer 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bilaga till regionalt politiskt dokument för inriktning av 
hjärtsjukvården med behovsanalyser och förslag till åtgärder 

 

Den politiska viljeinriktningen är en rekommendation till samtliga i regionen 
ingående landsting för att kunna uppfylla målet för bättre hjärtsjukvård och 
samverkan inom regionen.  

 

Den politiska viljeinriktningen har utformats med utgångspunkt från 
Socialstyrelsens nationella riktlinjer för hjärtsjukvården samt en praxisanalys i 
förhållande till de nationella riktlinjerna och patient-/befolkningssynpunkter.  

 

Avsikten med den politiska viljeinriktningen är att skapa harmoniserade 
förutsättningar inom vår sjukvårdsregion så att vi inom respektive landsting;   

 

o får ett behovs- och befolkningsfokus som grund för 
planering/överenskommelser/avtal med verksamhetsansvariga 
 

o kan skapa en långsiktig och realistisk ambition för vad hälso- och 
sjukvården skall åstadkomma inom ramen för tillgängliga resurser 
 

o på ett öppet sätt kan redovisa vilka prioriteringar som måste göras för att 
bedriva en god hjärtsjukvård  

 

Övergripande syfte för regionens samarbete kring hälso- 
och sjukvården 
 

Samverkansavtalet för Uppsala/Örebro-regionen syftar till att 
• solidariskt säkerställa tillgång till högspecialiserad sjukvård, 

• garantera en fortsatt gynnsam utveckling av hälso- och sjukvården genom 
stöd till utvecklings- och uppföljningsarbete inom regionens landsting, 
samt 

• stödja specifika områden med regionala organisationer. 
 

Samverkansnämnden har också sedan 2003 bestämt sig för att samverka inom 
andra delar inom hälso- och sjukvården, bl.a. länssjukvården. 
 



Samverkan ska ske både ur ett befolkningsperspektiv och ett produktions-
perspektiv. 
 

Målet för samverkan är en hälso- och sjukvård med hög kvalitet, god tillgänglighet 
och effektivt resursutnyttjande i regionen. 
 

Tillvägagångssätt 

 

Under Socialstyrelsens arbete med framtagningen av nationella riktlinjer för 
hjärtsjukvården har Samverkansnämndens ledamöter på olika sätt blivit 
involverade i processen. Framför allt har ledamöterna haft möjlighet att delta i ett 
kunskapsseminarium för beslutsfattare. Vid detta seminarium har bl.a. en 
konsekvensbeskrivning presenterats – en analys av nuvarande praxis i 
förhållande till förslagen i de preliminära nationella riktlinjerna.  

 

Inom regionen har en utvecklingsgrupp arbetat parallellt och tillsammans 
med Socialstyrelsen. Utvecklingsgruppen har bestått av tjänstemän från 
respektive landsting, ordförande i regionens specialitetsråd för kardiologi 
och Socialstyrelsens projektledare för hjärtriktlinjearbete. 

Ett möte med specialitetsrådet i Allmänmedicin har också genomförts.  

 

Utvecklingsgruppens fokus har varit de nationella riktlinjerna som sjukvård-
politiskt dokument och de krav det ställer på delaktighet i processen och på 
dokumentet. Vidare hur kunskapen presenteras, ställs i relation till dagsläget och 
hur politiska frågeställningar för styrning och ledning skapas.  

 

Varje gruppmedlem har ansvarat för att på hemmaplan informera och stödja de 
politiska företrädarna i deras kunskapsinhämtning i ämnesområdet. Arbetet har 
varierat i de olika landstingen, men huvuddragen har varit träffar med 
verksamhetsföreträdare och patient-/intresseföreningar. 

 



Mottagare 
 

Mottagare av Samverkansnämndens rekommendation är respektive landsting 
inom Uppsala/Örebroregionen.  

Genom Samverkansnämndens antagande av rekommendationen får även de 
regionala specialitetsråden i kardiologi och allmänmedicin och aktuella 
vårdprogramgrupper kunskap om den politiska viljeinriktningen, med 
ambitionsnivå och förutsättningar.  

Specialitetsråden fyller en viktig roll vid implementeringen av riktlinjerna och de 
fortsatta diskussionerna i olika frågor. 

 

Tidsperiod 
 

Viljeinriktningen gäller fram till nästa revidering av de nationella riktlinjerna. 
Socialstyrelsen avser att regelbundet stämma av riktlinjerna mot gällande aktuell 
kunskap, vid behov kommer enskilda avsnitt att revideras. Regionens 
utvecklingsgrupp kommer att bevaka dessa revisioner och i förekommande fall 
föreslå Samverkansnämnden att justera viljeinriktningen.  

 

Förutsättningar/utgångspunkter för bedömning av 
nuvarande situation inom hjärtsjukvården i Uppsala/ 
Örebroregionen 

 

Behovsgrupper och hälsoläge 

 

Utveckling av Hjärt-kärlsjukdomar och riskfaktorer 

 
Nationellt 
Risken att insjukna och dö i någon hjärt-kärlsjukdom har minskat i alla 
socialgrupper och för båda könen. Dock kvarstår alltjämt de sociala 
skillnaderna i hälsa och dödlighet, vilket innebär att det är människor med 
låg socioekonomisk status som löper störst risk att drabbas av hjärt-
kärlsjukdomar.  
  
Merparten av alla hjärt-kärlsjukdomar är kranskärlsjukdomar. Risken att 
insjukna i kranskärlsjukdomar, framförallt i hjärtinfarkt, har minskat för varje 
år, vilket redovisas i nationella registret för hjärtintensivvård, RIKS-HIA. 
Mellan åren 1990 och 2000 minskade 29-dagarsdödligheten med 10 



procentenheter, både för kvinnor och för män. Bättre behandlingsmetoder 
har haft stor betydelse för att dödligheten i hjärtinfarkt sjunkit. 
 
Trots dessa positiva siffror är hjärt-kärlsjukdomarna några av de absolut  
största folkhälsoproblemen i Sverige. Cirka 12 procent av befolkningen  
drabbas av hjärt-kärlsjukdom. Hälften av alla dödsfall förorsakas av  
hjärt-kärlsjukdomar. Den enskilt vanligaste dödsorsaken hos både män och  
kvinnor är akut hjärtinfarkt, vilken utgör 16 respektive 11 procent av alla 
döds- 
fall. Hjärtsjukligheten är ofta åldersmässigt olika för kvinnor och män. 
Kvinnor insjuknar som regel 7-8 år senare än män. 
 
Även sett ur ett internationellt perspektiv har Sverige fortfarande en hög  
dödlighet i hjärt-kärlsjukdomar, jämfört med till exempel länder i södra  
Europa. Här bör dock tilläggas att hjärt-kärlsjukdomarna i Sverige minskar  
avsevärt mer än i södra Europa.  

  
 
2006 uppgick kostnaderna för all landstingsfinaniserad somatisk slutenvård 
i Sverige till 64,2 miljarder kronor. Enligt en grov bedömning svarade 
hjärtsjuk-vården för drygt 13 procent av dessa och kostade 8,5 miljarder 
kronor. Av detta var kostnaden för ballongvidgning cirka 1,2 miljarder 
kronor. 2005 uppgick landstingens kostnader för läkemedelsbehandling 
mot hjärtsjukdomar mot hjärt- och kärlsjukdomar i öppenvård till 2,2 
miljarder kronor, vilket är 13 procent av kostnaderna för hela 
läkemedelsförmånen. Kostnader för sjukskrivningar, arbetsbortfall etc., så 
kallade indirekta kostnader, är exkluderade.  
 
 
Utvecklingen i Uppsala/Örebroregionen  

Med nuvarande system har det inte varit möjligt att få fram uppgifter som gäller 
enbart för regionen. Ett rimligt antagande är att Uppsala/Örebroregionen inte 
avviker från vad som beskrivs ovan. Med ett sådant antagande motsvarar 
vårdkostnaden för hjärt-kärlsjukdomar i Uppsala/Örebroregionen cirka 2,2 
miljarder. 

 

Förväntad utveckling 

I nedanstående punkter sammanfattas några bedömningar av den 
framtida utvecklingen inom hjärtsjukvården. 

 

• Trots att risken att insjukna och dö i kranskärlsjukdom har 
minskat så kommer hjärt-kärlsjukdom fortfarande att vara ett 
av de absolut största folkhälsoproblemen.  



• Den demografiska utvecklingen, d.v.s. att fler lever till högre 
ålder, är den viktigaste faktorn till en förväntad ökning av hjärt-
kärlsjukdomarna. 

• Eftersom behandlingsmetoder förfinas och individualiseras 
kommer fler än tidigare att leva längre med sin hjärtsjukdom 
och behöva uppföljning under längre tid. 

 

 

Inriktning/mål 

 

Inriktning 

• En hjärtsjukvård i Uppsala/Örebroregionen med hög kvalitet, god 
tillgänglighet och effektivt resursutnyttjande. 

• Patienter/anhöriga/närstående anser att man får god vård inom 
hjärtsjukvården - i hela vårdkedjan 

• Fortsatt minskad sjuklighet och dödlighet i hjärt-kärlsjukdom 
 

Rekommenderade gemensamma mål för hjärtsjukvården  
• Varje landsting ska säkerställa att såväl primär- som sekundärprevention 

kan erbjudas personer i riskpopulationen för hjärt-kärlsjukdom 

• Regionala vårdprogram ska skapas utifrån de nationella riktlinjerna och 
den politiska viljeinriktningen. 

• Patientens och närståendes ställning ska stärkas, genom att detta tydligt 
beaktas i vårdprogrammen och i organisationen av vårdinsatsen 
(vårdflöden).  

• Forum och former för ordnat införande vid nya behandlingsmetoder och 
läkemedel ska finnas och utvecklas.  

• Ett samarbete ska utvecklas för att gemensamt ge så stor del av 
regionens invånare som möjligt tillgång till PCI-behandling dygnet 
runt, veckans alla dagar, samt att inom regionen bedriva en effektiv 
PCI-verksamhet. 

• Flimmerablationer, ICD och CRT ska erbjudas inom regionen så att 
tillgängliga resurser nyttjas på bästa sätt och att en kvalitativt god 
vård kan erbjudas.  



• Forum och former ska finnas för att diskutera behovet av regionala 
hjärtcentra, dess syfte och innehåll så att olika typer av 
behandlingar kan effektiviseras och resurser frigöras till annan 
verksamhet.  

• En grundstruktur ska utformas för palliativa insatser och palliativ vård i 
samtliga landsting inom regionen.  

 

 

 

Hälso- och sjukvårdande insatser 

 

Kranskärlsjukdom 

Merparten av alla hjärt-kärlsjukdomar är kranskärlssjukdomar. 
 
Hälsofrämjande 

Orsakerna till hjärtinfarkt är väl kända. 90 % av orsakerna kan förklaras av 
levnadsvanor (rökning, matvanor, fysisk inaktivitet, alkoholvanor), psykosocial 
påverkan och biologiska riskmarkörer (övervikt, högt blodtryck, blodfetts-rubbning, 
diabetes). För att minska insjuknande och död i hjärtinfarkt/kranskärl-sjukdom 
behöver hälso- och sjukvården därför lägga betydligt större kraft på preventiva 
åtgärder. Genom att friska människor får hälsosammare levnadsvanor kan man 
räkna med att kunna förebygga minst 65 procent av alla hjärtinfarkter. 

 

Prevention  

En angelägen åtgärd i detta sammanhang är att få människor att sluta röka. I 
regionen, med undantag av Landstingen i Uppsala och Gävleborg, är andelen 
rökare som slutat röka och är rökfria 2 respektive 12 månader efter hjärtinfarkt 
färre än riksgenomsnittet, vilket innebär att fortsatta åtgärder behövs inom detta 
område.  

Även när det gäller prevention för att tidigt upptäcka tecken på sjukdom och 
insatser för att förhindra återfall finns det mycket att vinna. 

 

Landstingen bör  

• utveckla de hälsofrämjande insatserna så att rekommendationerna i 
de nationella riktlinjerna följs, 



• säkerställa att såväl primär- som sekundärpreventiva insatser 
erbjuds personer i riskzonen för hjärt-kärlsjukdom.  

 

 

Revaskularisering (bypasskirurgi, CABG och ballongvidgning, PCI)  

Både CABG och PCI används för att återskapa blodcirkulation i hjärtats blodkärl 
vid kranskärlssjukdom, i de fall då medicinsk behandling inte ger tillräcklig 
symtomlindring eller när kranskärlsjukdomen är av sådan svårighetsgrad att 
framtida liv eller hälsa äventyras.  

 

PCI ger på samma sätt som CABG en effektivare symtomlindring än medicinsk 
behandling, men har generellt inte visats kunna förlänga livet jämfört med 
medicinsk behandling (undantag: primär ballongvidgning vid ST-höjnings-infarkt 
jämfört med trombolys).  

Hälsoekonomiska analyser ger stöd för användning av CABG vid trekärlssjukdom 
eller förträngning i vänster kransartärs huvudstam, där behandling med CABG 
förlänger livet, jämfört med PCI och medicinsk behandling. 

 

I regionen görs fler PCI inom 3 månader vid trekärlssjukdom/huvudstamssjukdom 
(SCAAR) än snittet i landet (se bilaga 1). 

 

Möjligheten till samarbete och samverkan i regionen kring PCI - och då 
främst jourverksamhet m.m. - måste diskuteras, likaväl som hur och var 
verksamhet kan bedrivas för att bl.a. klara 90-minutersgränsen för akut 
PCI. Resultaten av dessa diskussioner måste leda till konkreta åtgärder. Ett 
första steg i denna riktning kan vara att undersöka möjligheten att 
harmonisera priserna för PCI och CABG i regionen.  

 

Behandling med läkemedelsstent (DES) kontra vanlig stent (BMS). 

Användningen av DES bör begränsas till fall med uppenbart hög risk för 
restenos och där följsamheten och toleransen för förlängd 
blodproppsförebyggande medicinering kan antas vara god. En selektiv 
användning av DES har stöd i hälsoekonomiska analyser av 
stentbehandling vid kranskärlsjukdom.  

 

Det finns både olika tolkningar av rekommendationerna och praxisskillnader 
inom regionen. Den fortsatta utvecklingen och diskussionen måste leda till 



större enighet, bl.a. därför att de sjukhus som använder en stor del 
läkemedelsstent som rutinbehandling kan spara pengar på att bli mer 
restriktiva och på det sättet få pengar till mer angelägna åtgärder. 

 

Landstingen bör  

• föra regiongemensamma diskussioner med professionen och mellan 
politik, profession och tjänstemannaledningarna med målet att 
samordna jourverksamheten i regionen, särskilt vad avser PCI-
verksamheten, samt diskutera omfattningen av PCI-verksamhet m.m. 

• ställa krav på sina verksamheter att följa riktlinjerna vad gäller 
läkemedelsstent (DES).  

 

 

Fysisk träning inom hjärtrehabilitering 

Fysisk träning är en underutnyttjad behandlingsform vid kranskärlsjukdom.  Det 
finns starka bevis för att fysisk träning är effektiv och kan minska dödligheten i 
hjärtsjukdom med en fjärdedel. Dessutom påverkas samtliga riskfaktorer för hjärt-
kärlsjukdom positivt. 

 

 

 

Hjärtrytmrubbningar 
Förmaksflimmer är den vanligaste hjärtrytmrubbningen och kan öka risken för 
sjuklighet t.ex. stroke om det finns andra riskfaktorer. Sådana risker är ålder >70, 
hjärtsvikt, diabetes, hypertoni eller tidigare stroke. 

 

Behandling med Warfarin 

Blodförtunnande behandling med Warfarin minskar risken för insjuknande i stroke 
med 65 % hos patienter med förmaksflimmer och minst en av ovanstående 
riskfaktorer. Motsvarande riskminskning för acetylsalicylsyra är 20 %.  

 

Behandlingen med warfarin behöver således öka, då bedömningen är att vissa 
patientgrupper underbehandlas. Samtidigt innebär warfarinbehandling risker för 
patienten. Den största risken är allvarliga blödningar i framförallt hjärnan eller 
mag-tarmkanalen. Behandling och kontroller måste därför göras mycket noggrant.  



För att följa upp patienter med warfarinbehandling på olika nivåer är det därför 
viktigt att verksamheterna är anslutna till och registrerar i särskilda kvalitets-
system.  

 

Med självtestning och egenvård menas att man med en apparat (liknande 
blodsockermätning) mäter sina så kallade INR-värden och själv doserar 
warfarinet. Självtestning och egenvård kan vara ett alternativ för särskilt utvalda 
patienter med förmaksflimmer eller mekanisk hjärtklaff. Det kan vara en väg att 
öka dessa patienters möjlighet att ta ansvar för och bli mer delaktiga i sin egen 
vård. Studier har visat att självtestning och egenvård hos dessa patienter minskar 
risken för tromboser och dödlighet utan att öka risken för allvarliga blödningar. 

 

Landstingen bör 

• ställa krav på sina verksamheter att kvalitetssäkra kontrollerna av 
warfarinbehandling, särskilt om det är små volymer. Vid 
decentraliserad behandling ska verksamhetsföreträdare se till att 
kontrollerna alltid sker med stöd från kunnig specialist.  

• ställa krav på sina verksamheter att vara anslutna till och registrera i 
särskilda kvalitetssystem för warfarin-behandling,  

• stödja utvecklingen av att låta särskilt utvalda patienter 
göra självtestning av och bedriva egenvård med sin 
warfarinbehandling. 

 

 

Flimmerablation 
Den relativt nya metoden för att behandla förmaksflimmer, flimmerablation, 
kräver stor erfarenhet och skicklighet hos operatören, elektrofysiologen, för 
att det ska bli goda behandlingsresultat. Idag är tillgången till operatörer 
mycket begränsad, vilket leder till långa väntetider för patienterna. För att 
optimalt kunna använda tillgängliga resurser och säkerställa en hög kvalitet 
bör insatserna samordnas varför diskussionen måste fortsätta om var och 
på vilken vårdnivå sådan verksamhet skall utföras.  

 

Samverkansnämnden bör ge 

• beredningsgruppen i uppdrag att initiera 
landstingsgemensamma diskussioner för att belysa 
möjligheter till ökad samordning för behandling med 
flimmerablation. 



 

Implanterbar defibrillator (ICD) 

Implanterbar defibrillator (ICD) är en möjlig metod för patienter som 
drabbats av hjärtstopp, annan livshotande rytmrubbning eller har ökad risk 
för livshotande rytmrubbningar. Genom ICD sker en kontinuerlig 
övervakning av hjärtrytmen i syfte att upptäcka och behandla allvarliga 
rytmrubbningar i hjärtats kammare. Angående rekommendation om ICD se 
vidare under ”Hjärtsvikt”.   

 

 

Hjärtsvikt 
Hjärtsvikt är den vanligaste orsaken till sjukhusvård för personer över 70 år, 
vilket kan ha konsekvenser för de behandlingsalternativ som finns. En 
välbehandlad patient med hjärtsvikt är i princip inte i behov av sjukhusvård. 

 

Diagnostisering 

Belastningen på primärvården kan därmed komma att öka beroende, på 
dels behov av bättre och utökad diagnostik, dels på att antalet patienter 
som är möjliga att behandla ökar. Detta kräver god kompetens och kan 
leda till ökade behov av resurser. 

 

Landstingen bör 

• bedöma vilka konsekvenser behovet av förbättrad 
diagnostisering av hjärtsvikt får på olika vårdnivåer 

 

  

Biventrikulär pacemaker (CRT) och implanterbar defibrillator (ICD)  

För vissa patienter med svår, kronisk hjärtsvikt och samtidig störning i hjärtats 
retledningssystem (grenblock) finns en ganska ny metod som förbättrar hjärtats 
pumpförmåga, biventrikulär pacemaker (CRT – cardiac resynchronisation 
therapy). Dessa patienter uppfyller också ofta indikationen för så kallad 
”primärprofylaktisk” ICD. Implantationen är tekniskt relativt krävande och behöver 
därför utföras av specialintresserade implantatörer. 

 

CRT ökar också arbetsförmågan, förbättrar livskvaliteten och minskar behovet av 
sjukhusvård vid hjärtsvikt och grenblock. Men en betydande andel av patienterna 



som uppfyller indikationerna för CRT är non-responders – det vill säga de 
förbättras inte av behandlingen. Ännu finns inget bra test för att förutsäga 
resultatet.  

 

ICD ger förbättrad överlevnad men det finns risk för sänkt livskvalitet på grund av 
inadekvata chocker eller komplikationer i samband med ingreppet. Det finns 
också etiska aspekter att ta hänsyn till då det kan finnas svåra ställningstaganden 
att göra, både av patienter/anhöriga och av läkare i olika delar av vårdprocessen. 

 

I riktlinjerna anges behov av ökat införande av CRT och ICD, vilket får 
ekonomiska konsekvenser. I regionen finns det ett successivt ökat behov av 
behandlingarna, jämfört med nuvarande volymer. Det är ett rimligt antagande att 
behandlingarna, åtminstone under viljeinriktningens giltighetstid, kommer att 
betraktas som högspecialiserad vård. Var den högspecialiserade vården ska ges 
må bli föremål för fortsatt diskussion i berört specialitetsråd. 

 

Landstingen bör  

• även fortsättningsvis betrakta CRT och ICD som 
högspecialiserad vård, 

•  gemensamt utbilda specialistsjuksköterskor för kontroll och 
uppföljning i ”hemlandstinget” vilket kan minska kostnader 
och restid.  

 

Fysisk träning vid kronisk hjärtsvikt 

Forskning har visat att fysisk träning är effektiv som en del av den medicinska 
behandlingen av kronisk hjärtsvikt, varför organiserad individanpassad fysisk 
träning (konditions- såväl som muskelträning) hos sjukgymnast bör erbjudas alla 
patienter med kronisk hjärtsvikt.  

 

Hjärtsvikt i livets slutskede 

Vård i livets slutskede vid hjärtsvikt kräver en samordning av resurser mellan 
slutenvården, primärvården och de speciella enheterna för palliativ vård. Detta 
behövs för att kunna uppnå optimal symtomlindring och psykosocialt stöd till 
patient och närstående. Start av palliativ vård bör övervägas vid svår till mycket 
svår hjärtsvikt med mindre än ett års förväntad livslängd, behov av sjukhusvård 
på grund av ökade hjärtsviktssymtom, dålig effekt av behandling och snabbt 
försämrad livskvalitet. 



 
Primär pulmonell hypertension 

Högt tryck i lungornas blodkärl (pulmonell arteriell hypertension) drabbar personer 
som är relativt unga (20-50 år). Fler kvinnor än män insjuknar och prognosen är 
mycket dålig.  

 

Läkemedel tros öka överlevnaden och leder till minskade symtom och bättre 
livskvalitet. Den medicinska behandlingen är mycket dyr och dubbelsidig 
lungtransplantation kan därför vara ett alternativ. Landstingen bör betrakta 

• behandling av primär pulmonell hypertension som 
högspecialiserad vård.  

 

 

Förvärvade hjärtfel och klaffel 
Se rekommendationen om warfarinhandling under ”hjärtrytmrubbningar” ovan.  

 

 

Medfödda hjärtfel  
Personer med medfödda hjärtfel, som opererats i tidig ålder, har idag en 
ökad överlevnad. Det har uppmärksammats en ökad sjuklighet hos gruppen 
i vuxen ålder och det har även noterats att de kan ha en ökad frekvens av 
psykosocial problematik. Vidare förefaller det finnas svårigheter för 
sjukvården att hantera övergången mellan barn- och vuxenkardiologin på 
ett för individerna optimalt sätt. De bör också bedömas av sjukgymnast när 
det gäller fysisk funktion och lämpligt träningsprogram och erbjudas 
organiserad individanpassad fysisk träning (konditions- såväl som 
muskelträning) hos sjukgymnast. 

 

 
Landstingen bör 

• samverka och gemensamt utveckla rutiner för hur övergången från 
barn- till vuxenkardiologi ska ske för patienter med medfödda 
hjärtfel, 

• samverka och gemensamt utveckla det psykosociala stödet för 
dessa patienter. 

 

 



Könsaspekter i hjärtsjukvården  

Idag saknas till stora delar kunskaper om hur de biologiska skillnaderna 
mellan män och kvinnor borde påverka behandlingen. Det finns fortfarande 
stora brister i de vetenskapliga underlagen. T ex. kan skillnader och 
likheter i behandlings-effekter för män och kvinnor vara ofullständigt 
beskrivna eller inte ens analyserade.  
 
 
Död i hjärt-/kärlsjukdom är fortfarande den vanligaste dödsorsaken bland 
både män och kvinnor. Kvinnor är 7–8 år äldre när de insjuknar i hjärt- och 
kärlsjukdom och mot bakgrund av resonemanget om ålder finns det därför 
en risk att kvinnor underbehandlas. P.g.a. högre ålder också ökar risken för 
annan samtidig sjukdom med fler riskfaktorer vilket komplicerar valet av 
behandling och kan leda till risk för överbehandling.    

 

Likheterna större än skillnaderna 
En vanlig missuppfattning är att kvinnor har andra symtom på hjärtinfarkt 
än män.  Men likheterna mellan män och kvinnor är dock mycket större än 
skillnaderna. I 70-80 procent av fallen har kvinnor, liksom män, de 
klassiska symtomen på hjärtinfarkt. Det finns studier som visar att kvinnor 
söker vård senare och att de inte relaterar symtomen till hjärtsjukdom. Att 
kvinnor inte tar sina symtom lika allvarligt kan också bero på att de inte är 
medvetna om att det inte bara är män, utan också kvinnor som kan få 
hjärtinfarkt.  
Vård på lika villkor 
Målet måste att vården ska anpassas till varje individ oavsett kön, ålder 
och sjukdomsbild så att varje så att varje patient vid varje enskilt tillfälle får 
den bästa behandlingen utifrån sina förutsättningar. Däremot inte sagt att 
det alltid innebär att män och kvinnor gagnas av samma sorts behandling. 
Jämlikhet är inte alltid synonymt med likhet när det gäller diagnostik och 
behandling.  
 
Det saknas kunskap om hur de biologiska skillnaderna borde påverka valet 
av behandlingen. Fortfarande är studierna ofta inte tillräckligt stora för 
att man ska kunna dra statistiskt säkerställda slutsatser om behandlingens 
effektivitet om studieresultatet delas upp på män och kvinnor. 
 

Landstingen bör 

• gemensamt kartlägga och analysera hjärtsjukvården ur ett 
könsperspektiv, samt  

• stödja genomförandet av fortsatta studier av hjärtsjukvården ur ett 
könsperspektiv, 

• vidta åtgärder för att minimera de eventuella skillnader som finns 
och som inte har biologiska och/eller medicinska orsaker.  



 

 

Information, delaktighet och inflytande  

Behovet av information, delaktighet och medinflytande till patienter och  

anhöriga är centrala delar av hjärtsjukvården. Det finns idag en hel del stöd för 
detta, men de psykosociala konsekvenserna behöver uppmärksammas bättre så 
att stödet kan utvecklas och förbättras, inte minst mot bakgrund av allt kortare 
vårdtider. Det gör att det både under rehabilitering och senare måste finnas 
möjlighet att kunna få ett bra psykosocialt stöd som skapar förutsättningar för 
patienten att bli delaktig i sin egen vård och förstå konsekvenserna av sin 
sjukdom, både på kort och på lång sikt. Här bör också beaktas andra resurser, till 
exempel självhjälpsgrupper och samverkan med brukarorganisationerna och 
deras olika stödaktiviteter. 

 

Landstingen bör 

 

• i sina uppdrag och överenskommelser med verksamhetsföreträdare 
särskilt beakta vikten av ett väl fungerande psykosocialt stöd för 
patienter med hjärt-kärlsjukdom och deras anhöriga,  

• samverka med brukarorganisationerna och deras olika 
stödaktiviteter. 

 

 

Samverkan och samordning av insatser 

Det är viktigt att säkerställa hela vårdprocessen för de hjärtsjuka, vilket 
kräver att konsekvenserna av riktlinjerna beaktas på alla vårdnivåer. 
Riktlinjerna medför behov av prioriteringar, omfördelningar av resurser och i 
viss mån även behov av organisatoriska förändringar mellan olika 
vårdnivåer. 

 

När riktlinjer och rutiner tas fram inom någon sjukhusspecialitet så innebär 
det nästan alltid en förskjutning till och ökade krav på primärvården, både i 
form av fördjupad diagnostik och remittering till specialist och 
undersökningar och en större volym av patienter som skall följas upp av 
primärvården. Så är även fallet i dessa riktlinjer.  

 



Behov finns därför av att kartlägga och göra konsekvensbedömningar för 
primärvården när det gäller följande insatser: ökade preventiva insatser, 
ökad provtagning, ökad remitteringsgrad, ökade insatser för att tidigt 
upptäcka de som behöver opereras, behandling och långvarig uppföljning 
av allt fler patienter i form av läkemedelskostnader, ökad läkartid, 
sköterskemottagning m.m. Detta gäller även insatser som kan utföras på 
andra vårdnivåer såsom ekokardiografi, arbets-EKG/långtidskardiologi/ 
kranskärl. 

 

Vissa frågor såsom utförande av PCI, CRT, ICD, flimmerablationer, 
samverkan i jourverksamhet, utveckling av regionala hjärtcentra etc. måste 
också hanteras och diskuteras vidare på regional nivå i olika forum.  

 

Landstingen bör 

• bedöma vilka konsekvenser riktlinjerna får för verksamheten och 
sammanställer underlag där behov av samverkan i regionen behöver 
diskuteras, 

 

 

Uppföljning 

 

Kvalitetsindikatorer  
Kvalitetsindikatorer kan ses utifrån två perspektiv, verksamhetens respektive 
sjukvårdhuvudmannens, där det senare utgår från ett grupp-
/befolkningsperspektiv. 

 

Kvalitetsindikatorer ur ett sjukvårdshuvudmannaperspektiv bör vara sådana att de 
belyser att önskade resultat uppnås i verksamheten. De efterfrågade resultaten 
kan vara direkta hälsoresultat men även resultat ur andra aspekter som att vården 
tillhandahålls när den behövs, att vården ges på lika villkor och att hänsyn tas till 
den enskilde patienten.  

 

Detta innebär att kvalitetsindikatorer ur ett sjukvårdshuvudmannaperspektiv bör 
hänföras till sådana som i första hand återfinns i dimensionerna ”Hälsoeffekt”, 
”Vård i rimlig tid”, ”Jämlik vård” samt ”Patientfokuserad vård”. Det betyder dock 
inte att andra dimensioner är ointressanta ur detta perspektiv.  

 



Socialstyrelsen kommer att följa upp hjärtsjukvårdsriktlinjerna med 
utgångspunkt från kvalitetsindikatorerna. Totalt finns det ett fyrtiotal 
specifika kvalitetsindi-katorer framtagna för hela hjärtsjukvården, nedan 
redovisas de 16 indikatorer som Socialstyrelsen har definierat som de mest 
centrala indikatorerna för ledningen.  
 
Dessa kvalitetsindikatorer är: 
 
Generella indikatorer  
• Andel som dör vid hjärtinfarkt  
• Andel som dör vid ST-höjningsinfarkt 
• Andel som dör 30 dagar efter kranskärlskirurgi 

• Andel återinlagda patienter 1 månad efter sjukhusvård pga hjärtsvik 
  

Kranskärlssjukdom  
 
• Andel PCI-behandlade patienter på grund av 3-kärlssjukdom och/eller  
 huvudstamsstenos  
• Andel PCI-behandlade patienter som får läkemedelsstent  
• Fördröjningstid vid ST höjningsinfarkt från första EKG till påbörjad 
reperfusionsbehandling 
 
Rytmrubbningar  
• Förekomst av patienter med samtidig stroke och förmaksflimmer  
• Implantationsfrekvens av implanterbar defibrillator (ICD) – primär och 
sekundär profylax 
• Andel patienter som drabbas av komplikation vid nyimplantation av  
 pacemaker  
Hjärtsvikt  
• Andel patienter som sjukhusvårdas på grund av hjärtsvikt  
• Implantationsfrekvens av sviktpacemaker (CRT)  
Hjärt-/klaffel  
• Väntetid från beslut till genomfört klaffkirurgiingrepp  
Barn med medfödda hjärtfel och GUCH  
• Antal barn och ungdomar <18 år som dör på grund av hjärtsjukdom 
 

Landstingen bör 

• använda ovanstående 16 indikatorer för uppföljning, 

•  genomen årlig anpassad och analyserad regiongemensam 
sammanställning lämnas till Samverkansnämnden via 
beredningsgruppen. 

 



 

Rangordningslistan och prioriteringar  
 
Rangordningslistorna 
Rangordningslistorna närmar sig nu den kvalitet att de kan användas 
som ett rangordningsinstrument för att också kunna prioritera 
användningen av sjukvårdens resurser. Framöver borde det kunna 
bli möjligt för landstingen att med rangordningslistorna som underlag 
börja föra en dialog om fördelning av sjukvårdens resurser.     
 
Prioriteringarna 
Prioriteringarna i rangordningslistan för hjärtsjukvården är praktiskt 
tillämpbar i sjukvården, även om omfattningen kan medföra praktiska 
svårigheter. Det är möjligen av vikt att följa upp de eventuella 
undanträngningseffekter som rangordningslistan kan skapa. 
 
Landstingen bör 

• tillämpa riktlinjernas rangordningslistor som underlag för interna 
vertikala prioriteringar 
 

Samverkansnämnden bör ge relevanta specialitetsråd i uppdrag att 

• arbeta fram gemensamma vertikala prioriteringar i regionen samt 

 

att ge beredningsgruppen i uppdrag att 

• ta fram underlag för att utveckla samverkan kring horisontella 
prioriteringar.  

 

 

Utbildning, metodutveckling, forskning och ordnat 
införande  

 
Utbildning, metodutveckling, forskning 
Utbildning, metodutveckling och forskning är viktigt för att kunna 
förverkliga de nationella riktlinjerna för hjärtsjukvården och ta tillvara 
öppna jämförelser samt kvalitetsregister i landstingens styrprocesser.  
Samverkan inom regionen är avgörande för hur framgångsrikt ett 
sådant arbete blir. Här finns flera tänkbara angreppssätt, allt ifrån 
studier där en eller flera regioner är engagerade till samverkan 
mellan enskilda landsting och utveckling av regionala hjärtcentra. 
Sannolikt är det nödvändigt att formerna måste tillåtas uppstå ur det 



behov som skall lösas. Men gemensamt gäller att fortsatt samverkan 
är angelägen och nödvändig.  
 
Ordnat införande 
I riktlinjerna finns också en tydlig betoning på behovet av ordnat 
införande av medicinsk teknologi och läkemedel. Både nationellt och 
regionalt blir konsekvensen av detta att vi måste bygga system för att 
tidigt kunna värdera ny teknologi.  
 
Det bör övervägas att 

• landstingen gemensamt verkar för ökad samverkan inom 
utbildning, metodutveckling och forskning, 

• landstingen gemensamt påbörjar arbetet med ett 
samordnat införande av medicinsk teknologi och 
läkemedel i hjärtsjukvården via beredningsgruppen 

• beredningsgruppen får i uppdrag att utreda regionens 
behov av regionala hjärtcentra och hur ett sådant kan 
organiseras.  

 
 



Sammanställning av statistik    Bilaga 1 
28-dagarsdödlighet efter hjärtinfarkt 
Bilaga Infarkt 

 Riket U/Ö Sörmlan
d 

Dalarna Uppsala Västmanl
. 

Gävlebor
g 

Värmlan
d 

Örebro 

28-dagarsdödlighet efter hjärtinfarkt (Öppna jämförelser) 

Kvinna 30.3
% 

30.7
% 

33.0 31.8 25.6 27.7 29.2 32.2 35.5

Man 33.0
% 

32.4
% 

32.3 33.7 26.4 31.0 31.9 34.6 37.2

28-dagarsdödlighet efter hjärtinfarkt – sjukhusvårdade (Öppna jämförelser) 

Kvinna 15.1
% 

15.1
% 

13.2 14.0 14.1 14.4 15.1 16.6 18.7

Man 16.1
% 

16.0
% 

15.7 14.4 13.8 14.1 16.7 18.0 19.9

         

Andel behandlingar 

 Riket U/Ö Sörmlan
d 

Dalarna Uppsala Västmanl
. 

Gävlebor
g 

Värmlan
d 

Örebro 

Andel reperfusionsbehandlade vid icke ST-höjningsinfarkt (Öppna jämförelser) 

Kvinna 70.7
% 

67.3
% 

60.9 60.9 81.6 73.2 55.9 66.7 72.1

Man 74.3
% 

72.6
% 

61.6 67.7 89.1 71.7 70.9 73.7 73.6

Andel kranskärlsräntgen vid icke ST-höjningsinfarkt (Öppna jämförelser) 

Kvinna 69.4
% 71% 86.2 58.5 78.0 62.9 75.7 67.1 69.0

Man 76.5
% 

79.3
% 

81.6 73.8 89.9 78.4 67.8 77.3 86.5

Andel clopidogrelbehandling vid icke ST-höjningsinfarkt (Öppna jämförelser) 

Kvinna 75.7
% 

80.6
% 

92.3 63.3 92.2 78.7 89.1 74.2 74.4

Man 84.1
% 

86.3
% 

92.2 71.2 94.0 91.7 86.6 81.9 86.5

Blodfettssänkande behandling efter infarkt (Öppna jämförelser) 

Kvinna 80.7 82.5 83.3 78.2 77.7 90.1 83.6 80.1 84.7



% % 

Man 85.3
% 

86.1
% 

86.0 87.1 79.6 93.2 87.5 82.2 87.4

PCI inom 3 månader vid trekärlssjukdom / huvudstamssjukdom (SCAAR) 

Alla 37.5
% 

50.7
% 

50% 54% 55% 56% 51% 45% 43%

Andel DES av insatt stent (SCAAR) 

Alla 20% 26.7
% 

19% 49% 29% 22% 31% 20% 17%

Andel rökare som slutat röka och är rökfri 2 månader efter hjärtinfarkt (SEPHIA) 

Alla 67% 58.6
% 

50% 57% 63% 63% 66% 50% -

Andel rökare som slutat röka och är rökfri12 månader efter hjärtinfarkt (SEPHIA) 

Alla 57% 48.3
% 

45% 44% 56% 28% 55% 53% -

         

Förklaringar  

avvikelse från rikssnitt  

över 5% fördel man fet 

fördel kvinna kursiv 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Bilaga 2 

 
Beskrivning av organiseringen för implementering av nationella 
riktlinjer i Uppsala/Örebroregionen.   
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