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Med förbättrad diagnostik,
klarare riktlinjer och ökat enga-
gemang hos patient och anhöri-
ga kan hjärtsjukvården göras
både bättre och billigare. Alla
patienter med en så allvarlig
diagnos som hjärtsvikt bör till
exempel i ett tidigt stadium un-
dersökas med ekokardiografi.

Det finns anledning att uppmärk-
samma hur man bäst åstadkommer en
väl fungerande behandlingsstrategi för
hjärtsviktspatienter. Hjärtsvikt är ett
vanligt tillstånd som ökar i omfattning
och prognosen är allvarlig. De diagnos-
tiska möjligheterna har förbättrats, inte
minst genom ett ökat utnyttjande av
ekokardiografi, och vi har de senaste
åren fått bättre behandlingsmöjligheter.
Utsikterna för hjärtsviktspatienter bör
därför te sig ljusare än förr. Det dagliga
arbetet med patienterna talar ändå för
att det kvarstår problem vad gäller att
utnyttja dessa nya möjligheter. På goda
grunder kan man anta att bättre strategi
för omhändertagande och behandling
skulle vara till glädje för såväl patienter
som sjukvårdsutövare. I det följande
diskuteras några punkter att beakta i ett
sådant program. 

Förbättrade strategier behövs för så-
väl patienterna som den medicinska
professionen och även för hälso- och
sjukvårdsorganisationen. Med ökade
kunskaper förbättras patienternas för-
måga att förstå sin sjukdoms olika ytt-
ringar, och de kan genom detta bättre
medverka i behandlingen.

I dagens sjukvårdssystem kommer
allt fler patienter, även med förhållan-
devis besvärlig hjärtsvikt, att hänvisas
till allmänpraktiserande läkare för såväl
första kontakt som fortsatt kontroll. Där
vore en utökad sjuksköterskemedver-
kan i behandlingen välkommen. Kun-

skaper om diagnostiska och terapeutis-
ka insatser bör med hänsyn till detta
spridas till en bred del av den medicins-
ka professionen. Sambandet mellan den
sjukhusbaserade specialistvården och

primärvården bör samtidigt förstärkas.
Som framgår av Figur 1 kan hjärt-

sviktens naturalhistoria uttryckas i ett
koordinatsystem där arbetsförmåga, till
exempel maximalt syrgasupptag, av-
stäms mot ett tidsförlopp. I början av
detta behöver det inte föreligga några
för patienten iakttagbara symtom som
tyder på hjärtsvikt. Hjärtfunktionen kan
dock vara störd. Nuvarande kunskap vi-
sar att när en sådan hjärtmuskelpåver-
kan väl startat kan den bli självgenere-
rande. I detta läge bör strategin vara fö-
rebyggande. Senare, allteftersom sym-
tom utvecklas, blir det aktuellt med be-
handlande åtgärder. Under hela förlop-
pet finns risk för plötsliga försämringar
t ex i samband med hjärtinfarkt.

En rimlig vårdstrategi måste utfor-
mas efter varje patients individuella be-
hov. Den skall sättas in tidigt. Första-
handsmålet måste alltid vara att bromsa

hjärtsviktens naturalhistoria. Om detta
inte är möjligt är ett andrahandsmål att
förskjuta försämringen av tillståndet
framåt i tiden. Det är förstås lika viktigt
att upptäcka en operabel aortaklaffsjuk-
dom i tid som att hantera en blodtrycks-
förhöjning eller traditionella riskfakto-
rer för kranskärlssjukdom, för att näm-
na några exempel på vad tidig vårdstra-
tegi bör innehålla. Symtomatisk läke-
medelsbehandling kommer i ett senare
skede men kräver även den sin plan-
läggning. 

Svårt ställa rätt diagnos
Hjärtsvikt är ett syndrom som, sär-

skilt i tidigt skede, är svårdiagnostise-
rat. De för hjärtsvikten typiska symto-
men trötthet och andfåddhet förekom-
mer vid många sjukdomar. I Finland
gjorde Remes och medarbetare [1] en
undersökning omfattande 88 patienter
som av distriktsläkare erhållit diagno-
sen nyupptäckt hjärtsvikt. Samtliga be-
dömdes vid en specialistklinik. Därvid
utgick man från de så kallade Boston-
kriterierna (Tabell I) i kombination med
kännedom om undersökningsfynden
vid besöket hos specialistläkaren och
fortlöpande information under en upp-
följningssperiod. De symtom som ur-
sprungligen fört de 88 individerna till
läkare var dyspné (93 procent), trötthet
(59 procent) samt ödem (38 procent).
En patient kunde ha flera symtom. Efter
specialistbedömningen ansågs den ur-
sprungligen ställda hjärtsviktsdiagno-
sen vara definitiv, möjlig eller osanno-
lik. Resultatet har sammanställts i Ta-
bell II. Hos de kvinnliga patienterna be-
dömdes nära hälften av hjärtsviktsdia-
gnoserna vara osannolika. Gemensamt
för dessa kvinnor var att de led av över-
vikt, viss andfåddhet och ödem.

I en liknande undersökning utgick
Clarke och medarbetare [2] från hjärt-
sviktsdiagnoser ställda av allmänprak-
tiker i Nottingham Health District. Man
analyserade hur dessa patienter hante-
rats i samband med att de fått diagno-
sen. Av 281 individer hade 74 procent
remitterats till hjärtspecialist för värde-
ring. EKG fanns registrerat hos 80 pro-
cent (varav distriktsläkarna sörjt för 19
procent). Ekokardiografi hade utförts i
31 procent av fallen. Två procent av
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dessa var normala. Inte fler än 17 pro-
cent av patienterna hade behandlats
med ACE-hämmare. Endast 2 procent
hade behandlats med ACE-hämmare
och ordinerats av allmänpraktikerna.
Slutsatsen var att de diagnostiska åtgär-
derna varit otillräckliga. Det borde t ex
vara självklart att varje patient med en
så allvarlig diagnos som hjärtsvikt får
genomgå ekokardiografi  och EKG.

I Sverige har Dahlström och medar-
betare [3] nyligen redovisat en under-

sökning där deltagande distriktsläkare
erhöll allmän utbildning i hjärtsvikts-
diagnostik samt fick instruktion i an-
vändandet av Bostonkriterierna. Man
kom överens om att läkarna skulle dia-
gnostisera nyupptäckt hjärtsvikt enligt
dessa. Samtliga patienter skulle sedan
remitteras till en specialist i kardiologi
för klinisk värdering och ekokardiogra-
fi. Sammanlagt 202 patienter ingick. Av
dessa hade 105 så låga och 10 så höga
poäng att det inte förelåg någon tvekan
om att diagnosen hjärtsvikt inte var ak-
tuell respektive var helt självklar. Av pa-
tienter med 5–10 poäng rapporterades
data för 39 individer som genomgått
fullständig värdering. Av dessa hade
endast 8 procent en ejektionsfraktion
<40 procent, det vill säga många sakna-
de tydliga tecken på nedsatt vänster-
kammarfunktion.

Dessa studier visar entydigt hur svårt
det är att ställa en korrekt hjärtsviktsdia-

gnos, åtminstone i ett tidigt skede. I Fi-
gur 2 redovisas hur hjärtsviktspatienter
av olika svårighetsgrad fördelar sig
mellan läkare i öppen- respektive slu-
tenvård. Det är inte förvånande att sjuk-
husläkare oftare ser patienter med svår
till måttlig sjukdom, medan distriktslä-
karna är de som huvudsakligen tar emot
patienter med lätt hjärtsvikt. Det inne-
bär dock att de minst specialiserade lä-
karna får de största diagnostiska svårig-
heterna.

Slutsatsen är att alla patienter med
diagnosen hjärtsvikt måste, helst tidigt i
förloppet, undersökas med ekokardio-
grafisk teknik, ibland även med arbets-
prov och i vissa situationer kranskärls-
röntgen (om man efter inledande under-
sökningar inte fastställt en uppenbar or-
sak till hjärtsvikten). Således bör hjärt-
sviktspatienter vid något tillfälle remit-
teras till en specialistmottagning, med
möjligheter att snabbt och effektivt bi-
dra till diagnostiken.

Särskilt i lätta fall finns en risk för
överdiagnostik. Det är lika viktigt att
dessa patienter får reda på vad de egent-
ligen lider av som att de med hjärtsvikt
får en korrekt behandling.

Det bör finnas klart fastställda rikt-
linjer för hur patienter skall överföras
mellan primärvård och sjukhus för dia-
gnostiska överväganden. Det bör dess-
utom anges vilka patienter som kan
återsändas till primärvården för fortsatt
uppföljning och behandling.

ACE-hämmare
borde användas mer
Hjärtsviktsbehandling skall ske en-

ligt i förväg fastställda målsättningar
och riktlinjer (Tabell III). ACE-hämma-
re återkommer på flera ställen i en sådan
terapeutisk översikt. Denna läkeme-
delstyp är av central betydelse för såväl
förebyggande som kurerande behand-
ling. I Hjärtsviktsbarometern, 1995:1,
Sverige redovisar marknadsundersök-
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Figur 1. Schematisk illustration av
hjärtsviktens naturalhistoria och därmed
förknippat behov av
behandlingsstrategier.

Figur 2. Fördelning av hjärtsviktspatienter
av olika svårighetsgrad mellan
sjukhusvård och primärvård 1993
respektive 1995. Källa:
Hjärtsviktsbarometern, Sverige; 1995:1
(Navigare).
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Tabell II. Diagnostisk validitet vid hjärtsvikt
enligt Remes et al [1]. Samtliga patienter hade
av distriktsläkare fått diagnosen nyupptäckt
hjärtsvikt.

Män Kvinnor
n=37 n=51

Hjärtsviktsdiagnosen (procent) (procent)

Definitiv 57 14
Möjlig 27 39
Osannolik 16 47

Tabell I. Bostonkriterierna för diagnostik av
hjärtsvikt. Diagnosen hjärtsvikt är sannolik vid
8–12 poäng, möjlig vid 5–7 och osannolik vid
mindre än 4 poäng.

Poäng

Kategori 1: Anamnes
Vilodyspné 4
Paroxysmal nattlig dyspné 3
Dyspné vid gång på slät mark 2
Dyspné vid trappgång 1

Kategori 2: Status
Hjärtfrekvens 91–110 1
Hjärtfrekvens >110 2
Halsvenstas 2–3
Lungrassel 1–2
Tredje hjärtton 3

Kategori 3: Hjärt-lungröntgen
Alveolärt lungödem 4
Hjärtförstoring 3
Pleuravätska bilateralt 3
Redistribution med ökat apikalt flöde 2



ningföretaget Navigare Medical Mar-
keting Research AB (Kungsbacka) hur
en grupp svenska invärtesmedicinare
och distriktsläkare behandlat patienter
med nyupptäckt hjärtsvikt. Av Figur 3
framgår att våren 1993 erhöll drygt 70
procent loop-diuretika, en proportion
som sjunkit något vid en ny undersök-
ning 1995. Förvånansvärt är att endast
ca 40 procent av patienterna fick ACE-
hämmare eftersom sannolikt praktiskt
taget alla borde ha haft nytta av denna
läkemedelstyp. ACE-hämmare an-
vänds ofta i doser som är lägre än de

mängder som visat effekt i stora klinis-
ka prövningar. Som framgår av Figur 4
får endast ett fåtal patienter mer än 75
mg captopril per dag och många enala-
pril i en dos mindre än 5 mg. I de stora
studier som är underlag för ACE-häm-
marbehandling vid hjärtsvikt har dosen
varit 100–150 mg captopril och ca 20
mg enalapril.

Förskrivningen av ACE-hämmare
har sakta ökat, och man kan hoppas på
ett successivt förbättrat förskrivnings-
mönster. Förklaringen till ett bristande
samband mellan vetenskapliga studier
och klinisk praxis kan vara att studierna
rekryterar speciella patientmaterial
med distinkta inklusionskriterier. De
patienter som förekommer i alldaglig
verksamhet låter sig inte alltid liknas
vid studiernas patienter.

Slutsatsen är att för att skapa bra be-
handlingsriktlinjer behövs en strategi
där man, på ett begripligt sätt, inklude-

rar översättning av studieresultat till kli-
nisk verklighet. Behandlingsriktlinjer-
na måste ständigt moderniseras. De blir
svåranvända om de saknar tillräcklig
grad av konkretion. En omfattande ut-
bildningsaktivitet bör förenas med kon-
troll av kvaliteten på meddelad vård. 

Patienterna dåliga
på att följa ordination 
Behovet av sjukhusvård är, inte

minst hos patienter med måttlig till svår
hjärtsvikt, förhållandevis stort och åter-
inläggning vanlig [5]. Detta problem
har studerats av Ghali och medarbetare
[6], som redovisat faktorer som bidrar
till att patienter återinläggs på sjukhus.
Som framgår av Tabell IV förekommer
inte sällan flera sådana samtidigt.

Bristande följsamhet till medicine-
ring är ett stort problem, vars natur när-
mare belysts av Monane och medarbe-
tare [7] i en studie av drygt 7 000 indi-
vider med en medelålder av 77±8 år (va-
rav 79 procent kvinnor) som fått recept
på digitalis och annan hjärtsviktsmedi-
cinering. Man följde, via registrering på
apotek, under ett år hur patienterna köp-
te ut sina läkemedel och kunde därmed
beräkna hur länge de intagit ordinerad
dos. Den sammanlagda tiden var i den-
na grupp i genomsnitt 111±109 av årets
dagar. 19 procent av patienterna köpte
aldrig ut läkemedel en andra gång och
total följsamhet till given ordination fö-
relåg endast hos 10 procent. Faktorer av
oberoende betydelse för ökad följsam-
het var hög ålder och kvinnligt kön. Att
man under observationstiden varit inta-
gen på vårdinrättning var också positivt.
Behandling med fler än ett läkemedel i
förhållandevis stora doser ledde också
till ökad följsamhet. Detta kan sannolikt
förklaras av att sjukdomen var svårare
och förknippad med ett tydligare be-
handlingsbehov.

Slutsatsen är att patientinformation
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Figur 3. Förskrivning av vissa
läkemedelstyper till patienter med
nyupptäckt hjärtsvikt under en period
1993 respektive 1995. Källa:
Hjärtsviktsbarometern, Sverige; 1995:1
(Navigare).

Figur 4. Dos av ACE-hämmare
förskrivna till svenska
hjärtsviktspatienter. Källa:
Hjärtsviktsbarometern, Sverige; 1995:1
(Navigare).
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Tabell III. Behandlingsmål och exempel på
därtill relaterade insatser.

Förhindra hjärtsvikt
Riskfaktorintervention
Revaskularisering
Klaffbyte

Försena ventrikulär ombyggnad
ACE-hämmare efter hjärtinfarkt
Antihypertensiv behandling

Lindra symtom
Diuretika
ACE-hämmare
Kärlvidgare

Öka överlevnadstiden
ACE-hämmare
Hjärttransplantation

Tabell IV. Bakomliggande faktorer vid återin-
läggning på sjukhus enligt Ghali et al [6]. 101
patienter ingick i undersökningen.

Faktorer procent

Otillräcklig behandling 17
Brist på ordinationsföljsamhet 64

Läkemedel 22
Diet 6
Bäggedera 37

Arytmi 29
Infektioner 12
Miljöfaktorer 19
Emotionell stress 7



är av central betydelse för möjligheten
att nå ett bra behandlingsresultat. I ut-
bildningen bör ingå hjärtsviktens pato-
fysiologi och hur man själv värderar sitt
tillstånd för att tidigt notera tecken på
försämring. Familjen bör involveras för
att kunna fungera som stöd. Rådgivning
om diet, vätskeintag och fysisk aktivitet
är en självklarhet. Noggrann instruk-
tion om läkemedels effekter och bety-
delse skall ingå tillsammans med rimlig
information om förväntad prognos och
möjligheterna att förbättra denna.

Möjligt att spara pengar
I en studie från Stockholms läns

landsting [5] noterades att mellan 1990
och 1993 ökade antalet patienter med
hjärtsviktsdiagnos med 50 procent i den
del av sjukvårdsområdet som studera-
des. Under motsvarande tid hade anta-
let sjukhusinläggningar ökat med 95
procent från 853 till 1 668. Den genom-
snittliga vårdtiden på sjukhus minskade
samtidigt med 43 procent från ca 13 da-
gar 1990 till ca 8 dagar 1993. Mortalite-
ten sjönk från 19 procent till 8 procent.
Antalet inläggningar per patient steg
från 1,1 till 1,4, det vill säga med 32 pro-
cent.

Man kan fundera över om den för-
kortade sjukhusperioden lett till att pa-
tienter alltför snabbt återsänts hem och
om detta bidragit till att de relativt snart
återkommit. Detta borde dock inte be-
höva bli fallet om patienten efter hem-
komsten har tillräckliga kunskaper och
ett gott stöd från primärvården.

Sjukhuskostnader är en ansenlig del
av den totala samhällsekonomiska in-
satsen för hjärtsvikt, och kostnader för
just hjärtsviktsvård utgör en inte obe-
tydlig del av den totala kostnaden för
sjukhusvård. För omhändertagande av
hjärtsviktspatienter kommer kostnader-
na för utredning, läkemedel och liknan-
de inte i närheten av den samlade kost-
naden för sjukhusvården. Skulle man,
genom att utveckla goda behandlings-
strategier, kunna minska behovet av
sjukhusvård frigörs ekonomiska resur-
ser. Delar av dessa bör kunna bekosta
förbättringarna och likväl resultera i en
nettobesparing.

När man diskuterar kostnader är det

också intressant att redogöra för data av
den typ som redovisas i Tabell V. Där
framgår att behandlingskostnaden för
ett räddat liv är olika, beroende på hur
svårt sjuk patienten är vid behandlings-
start. Självfallet måste sådana övervä-
ganden spela viss roll vid behandlings-
val även om läkemedelskostnaden för
hjärtsviktsvård trots allt utgör en blyg-
sam andel av den totala kostnaden.
Andra åtgärder än att spara på läkeme-
del bör dock övervägas i första hand. 

Med hjälp av förbättrad diagnostik,
klara terapeutiska riktlinjer och ett ökat
engagemang hos patient och anhöriga i
det totala omhändertagandet borde
hjärtsjukvården kunna göras såväl bätt-
re som mer kostnadseffektiv.

Centralt är att ansvaret för hjärt-
sviktsvård alltid måste delas mellan
sjukhus och distriktsvård. Utvecklade
vårdkedjor och kontakt mellan företrä-
dare för hälso- och sjukvård är utomor-
dentligt väsentliga komponenter i ett
bra omhändertagande. Ett engagemang
av sjuksköterskor i vårdkedjan bör ha
goda förutsättningar att ge bra resultat.
Vårdkedjan bör sannolikt inte sluta på
primärvårdcentralen utan kanske rent
av i patientens hem.
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Tabell V. Ekonomisk inverkan av olika urvalskriterier för start av ACE-hämmarbehandling efter
hjärtinfarkt enligt Lindsay et al [8]. Som framgår minskar kostnaden för ett räddat liv när be-
handling sätts in vid klara sjukdomssymtom och ökar allteftersom behandlingsindikationen blir
vagare (förebyggande snarare än kurativ insats).

Kostnad/räddat liv (brittiska pund)
Studie Urvalskriterium 5 veckor 2 år

ISIS-4 Alla patienter 6 000

SAVE Ejektionsfraktion <40 procent 30 800

AIRE Kliniska 1 500 7 800
sviktsymtom
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