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LEDARE

Socialstyrelsens mål för stroke- hjärtsjukvården  
ställer krav på landstingen. Vilka strategier finns  
för att nå upp till ribban? Det tar vi reda på det här  
numret av Prio genom att ha fokus på myndighets-
dokumentet som har till syfte att rädda liv. 

Ett mål värt att nå  
i mars 2014 offentliggjorde Socialstyrelsen målnivåer för stroke- och 
härtsjukvård, närmare bestämt 15 indikatorer tas upp i dokumen-
tet.  När det gäller patienter med förmaksflimmer och ytterligare en 
riskfaktor sätts målet till att 80 procent av patienterna skall behand-
las med preventiv blodförtunnande behandling. Det är ett bra mål 
eftersom många människor därmed kan räddas undan en för tidig 
död och onödigt lidande. Dessutom skulle samhället spara mycket 
stora belopp genom att fler 
patienter behandlas i enlig-
het med gällande medicinska 
riktlinjer. 

socialstyrelsen kan inte 
”beordra” landstingen att 
komma upp till denna nivå. 
Det skiljer sig dessutom åt 
mellan landstingen hur långt 
de har kommit i förhållande 
till det uppsatta målet. Så hur 
ser företrädare inom vården 
på Socialstyrelsens dokument? 
Vad har de för strategier för att uppfylla målnivån om strokepreven-
tion för människor med  förmaksflimmer? Det kommer du bland 
annat att kunna läsa om i detta nummer av Prio.

jag vill även ta tillfället i akt 
att önska ett gott slut på året. 
Jag och mina kollegor har en 
förhoppning om att vården 
redan nästa år kan ge hela 
folket en present i form av att 
målet, att minst 80 procent 
av förmaksflimmerpatien-
terna får strokeförebyggande 
behandling, är uppfyllt. 
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förklarar varför det behövs mål
nivåer i hjärtsjukvården.
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professor Mårten Rosenqvist.
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ha hittat ett sätt för att lyckas  
behandla fler med blodför
tunnande läkemedel. 

13 Lönsamt. Genom att be
handla med antikogulantia kan 
många dyra strokefall undvikas.

14 Beslutsstöd. Det krävs  
för att nå målet.

16 direktören mot väggen. 
Hur är det att bära ansvaret för 
att målet uppnås?

n n Trots att det i lagtext står inskrivet att hälso och sjukvården ska ges på lika villkor för hela befolkningen verkar det 
många gånger vara svårt för svensk sjukvård att kunna leva upp till det. 
n n Är det rimligt att kvaliteten på behandlingen skiljer sig beroende på var patienten bor i landet? Eller om det är en 
man eller kvinna? Hur ska vi nå en jämlik vård? Vilka politiska initiativ tänker sig den nya regeringen?  

NÄSTa NUMMER aV PRIO: OjÄMLIkhETER I VÅRDEN

Frågorna är många – Prio gEr SvarEn i näSta nummEr!
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FAKTA

Därför är det viktigt att nå målet

oLika LånGt tiLL måLet
Socialstyrelsen har tagit fram en målnivå som anger hur 
stor andel av de med förmaksflimmer som bör behandlas 
med blodförtunnande läkemedel kallat antikoagulantia. 
målnivån är satt till 80 procent. det innebär att varje 
landsting ska sträva efter att 80 procent av alla som har 
förmaksflimmer och riskfaktor för stroke ska få behandling 
med antikoagulantia. Hur långt man har kvar till målet 
varierar i landet.   
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varför behövs nationella 
målnivåer för hjärtsjuk
vården? 

– Målnivåerna ger 
landstingen en tydlig 
riktning att jobba emot. 
Hur man ligger i förhål-
lande till målnivåerna 
visar om man har god 
vårdkvalitet eller om det 
finns behov av förbätt-
ringsarbete. 

Hur ska målnivåerna 
användas? 

– För att de ska ha verkan måste de 
användas aktivt i den praktiska verk-
samheten. Varje region och vården-
het ska fundera över vad det innebär 
att arbeta mot målen, ha strategier 
för hur de ska uppnås och sätta upp 
tydliga delmål. 

Socialstyrelsens har satt målet att 
80 procent av patienter med för
maksflimmer ska behandlas med 
antikoagulantia, vilket är en markant 
ökning jämfört med dagens faktiska 
nivå.  varför bör så många fler med 
flimmer få behandling? 

– Förmaksflimmer är en allvarlig 
riskfaktor för stroke och genom att ge 
fler förebyggande behandling skulle 
vi kunna spara många människors 
lidande och minska dödligheten i 
landet. Nya läkemedel gör det lättare 
för patienter att kunna sköta sin 
behandling och vår expertgrupp kom 
fram till att en målnivå på 80 procent 
är rimlig och önskvärd.  

olika regioner har olika långt till det 
målet. Hur ska man se på de regio
nala skillnaderna?

– Trots att det finns 
nationella riktlinjer 
kring hur flimmerpa-
tienter med riskfaktor 
för stroke ska behand-
las tycks regioner ha 
olika praxis kring hur 
behandling ska ges. De 
som har långt kvar till 
målet borde analysera 
problemet och priori-
tera att öka sin behand-
lingsfrekvens. 

vad krävs för att lyckas nå målet att 
80 procent av alla flimmerpatienter 
ska få behandling med antikoagulan
tia? 

– Att man skriver in målet för sin 
verksamhet, utvärderar arbetet med 
att nå det och kontinuerligt mäter 
sina resultat. Beslutsfattare inom 
vården måste lyssna på den medicin-
ska professionen och vara lyhörd för 
om det finns behov av resurser för att 
nå måluppfyllelsen. I ett eventuellt 
äskande av pengar för det bör man 
ha i åtanke att satsningen ger stora 
besparingar eftersom man minskar 
den kostsamma vården som ett ökat 
antal strokefall annars kräver. 

Hur kommer ni på Socialstyrelsen 
att följa upp arbetet med att nå de 
uppsatta målen för hjärtvården?  

– Målnivåerna för hjärtsjukvården 
och strokevården presenterades i 
mars 2014 och i början av 2015 ska 
vi påbörja vårt uppföljningsarbete 
för att analysera vad som hänt under 
året.  Vi kommer att titta på vad de 
Öppna jämförelserna visar och även 
påbörja en nationell utvärdering av 
hjärtsjukvården. 

FLIMMER – EN 
DOLD SjUkDOM
i Sverige beräknas 300 000  
människor ha förmaksflimmer  
och minst 100 000 kan vara  
drabbade utan att veta om det.  

Därför är det viktigt att nå målet

Björn nilsson har lett arbetet 
med Socialstyrelsens mål
nivåer inom hjärtsjukvården.

Socialstyrelsen har tagit fram målnivåer för hjärtsjukvår-
den i Sverige och kommit fram till rekommendationen att 
80 procent av patienter med flimmer ska få behandling för 
att minska risken för stroke. Björn Nilsson, som lett arbe-
tet, reder ut hur målen ska användas och följas upp. 
text anna-karin andersson | illustration jens magnusson

DET ÄR  
FöRMakSFLIMMER
vid förmaksflimmer slår hjärtat oftast 
snabbt och oregelbundet och kan ge en 
fladdrande känsla i bröstet. Besvären 
varierar från person till person men van
liga symptom är smärta i bröstkorgen, 
trötthet, andfåddhet vid små ansträng
ningar och yrsel. För vissa blir obehaget 
så stort att de inte kan jobba eller utföra 
vardagliga sysslor medan andra inte kän
ner av det alls.

Flimmer ökar 
risken för stroke
den främsta anledningen till 
att ta problemet på allvar är att 
förmaksflimmer påtagligt ökar 
risken för stroke. Den som lider av 
förmaksflimmer löper dubbelt så 
stor risk att dö i förtid jämfört med 
de utan flimmer. 

bEhaNDLINg  
RÄDDaR LIV 
Behandling med blodförtunnan
de läkemedel vid förmaksflimmer 
minskar risken för stroke med 70 
procent. 
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PersonpoRTRäTT

”aTT Dö  
VID 71 ÄR  
aLLDELES
FöR TIDIgT”

Eva ålebring är drabbad av förmaksflimmer 
men lever tack vare sina behandlingar ett 
bra liv i dag. Hon tänker ofta på att om  
hennes mamma fått samma hjälp kanske 
hon sluppit stroke och för tidig död.
text anna-karin andersson | foto melker dahlstrand

d et har gått tolv år sedan Eva 
Ålebring, 68 år, upplevde 
förmaksflimmer för första 

gången men hon minns ännu at-
tacken glasklart. Det var på natten 
efter att hon kommit hem från en 
veckas semesterresa som hon kände 
hur det började dunka i bröstet. 
Obehaget höll i sig även på morgonen 
men Eva är inte den som oroas eller 

låter sig hindras i första taget så trots 
att hjärtat slog snabbt och ojämnt 
tog hon sig till jobbet precis som hon 
brukade. 

– På väg upp i en trappa kände jag 
att det tog stopp, att jag inte klarade 
av ansträngningen och ringde min 
man, berättar Eva Ålebring. 

Det blev bilfärd till akuten på Karo-
linska Sjukhuset. Strax efter att hon 

hamnat i den medicinska expertisens 
händer släppte emellertid Evas flim-
merattack av sig självt och hennes 
EKG och andra uppmätta värden pe-
kade på att allt var normalt. Ett dygn 
låg hon kvar för observation och hela 
tiden visade hennes hjärta på helt 
normal funktion. 

Efter ett halvår fick Eva en ny flim-
merattack och därefter dröjde det yt-
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fortSättninG På näSta uPPSLaG

terligare ett halvår innan det var dags 
igen. Sådär höll det på under några 
år men attackerna kom med tiden 
allt tätare och höll i sig allt längre. 
Från att ha varat i sex timmar kunde 
de hålla på i 18 timmar i sträck och 
komma flera gånger i månaden. 

– När det pågick var det som om 
hjärtat studsade runt i hela bröstet 
och ut i ryggen. Och så blev jag otro-

ligt kissnödig och efteråt fick jag hu-
vudvärk och var helt slut i kroppen. 

det dröjde sex år från den första at-
tacken tills det att hon år 2008 fick 
remiss till en kardiolog. Att hon då 
äntligen blev omhändertagen och fick 
en långsiktig behandling ser hon som 
en betydelsefull milstolpe i livet. 

– Under flera år hade jag fått höra 

att hjärtat kunde slå lite i otakt, att 
det inte var så farligt. Plötsligt blev 
jag tagen på allvar. Fick en läkare 
som kunde förklara riskerna och 
vilka olika behandlingsalternativ som 
fanns. 

eva ålebring tog inledningsvis medicin 
när attackerna kom men eftersom 
de inte hade någon verkan för henne 

namn: Eva Ålebring 

ålder: 68 år 

Bor: I Solna i Stockholm och i 
fritidshus i Blekinge. 

familj: Sambon Håkan samt dot
ter och dotterdotter i Malmö. 

om att ha flimmer och få be
handling: Attackerna har innebu
rit ett obehag för mig men jag har 
aldrig varit rädd. Min omgivning 
har nog varit mer orolig för mig. 
Att jag fått långsiktig behandling 
har varit avgörande för att jag kan 
leva så bra som jag gör idag. Jag 
känner mig trygg nu när jag vet att 
jag minskat risken för stroke.  

”Det var som om 
hjärtat studsade 
runt i hela bröstet 
och ut i ryggen”
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gjorde hon en ablation 2011, vilket 
innebär att man med hjälp av en 
kateter riktar värme mot det område i 
hjärtat som orsakar rytmrubbningen. 
Efter att ha varit fri från flimmer i tio 
månader fick hon åter en flimmerat-
tack och blev tvungen att göra en ny 
ablation i början av 2013. Sedan dess 
har hon varit symptomfri, vilket Eva 
beskriver som en obeskrivlig känsla. 
Som en del i behandlingen har hon 
även fått blodförtunnande läkemedel, 
antikoagulantia, för att minska risken 
för stroke.  

– Nu känner jag mig trygg och har 
god livskvalitet, konstaterar hon.     

eva ålebrings berättelse är inte unik. I 
Sverige beräknas 300 000 människor 
ha förmaksflimmer och nästan lika 
många kan vara drabbade utan att 
veta om det. Många av de drabbade 
får inte adekvat flimmerbehandling 
och underbehandlingen är större 
bland kvinnor än män. 

– De senaste åren har man gjort 
många medicinska framsteg inom 
hjärtsjukvården men problem med 
förmaksflimmer har hamnat i skym-
undan. Det har inte prioriterats lika 
högt som andra hjärtsjukdomar utan 
haft låg status och inte ansetts så 
viktigt. Det har gjort att många flim-
merpatienter blivit dåligt omhänder-
tagna inom vården, säger Tord Juhlin, 
överläkare på Skånes universitetssjuk-
hus i Malmö. 

den främsta anledningen till att ta 
problemet på allvar är att förmaks-
flimmer påtagligt ökar risken för 
hjärtsvikt och stroke. Den som lider 

av förmaksflimmer löper dubbelt så 
stor risk att dö i förtid jämfört med 
de utan flimmer. Genom att behandla 
med blodförtunnande medicin kan 
man förebygga proppbildning och 
därmed undkomma stroke.

eva ålebrings mamma dog vid 71 års 
ålder efter att ha fått en stroke och 
slutade sitt liv rullstolsburen med 
en halvsidig förlamning. Nu är Eva 
själv 68 år och hon tänker ofta på om 
hennes mor kanske hade obehandlat 
flimmer och att hon eventuellt kunde 
ha levt betydligt längre om dagens 
behandlingsmetoder funnits. 

– Att dö vid 71 är alldeles för tidigt. 
Jag ser fram emot att få leva länge 
och vill se min dotterdotter växa upp, 
avslutar Eva Ålebring. l

det tog tid innan eva ålebring 
fick blodförtunnande medicin och 
många med förmaksflimmer får 
ingen behandling alls. Patientför
eningen riksförbundet HjärtLung 
ser allvarligt på problemet. 

Hallå där, inger 
ros, ordförande 
för riksförbun
det HjärtLung! 
Hur ser du på 
att många med 
flimmer inte får 
de läkemedel de 
behöver?  

– Det kan vi inte acceptera. Det 
är viktigt att alla patienter får en 
likvärdig bedömning. Det får inte 
vara en slump om man får rätt be-
handling och därmed förebygger 
risken för stroke. Det är otroligt 
bekymmersamt att vi inte har en 
likvärdig vård i Sverige. 

vad har era medlemmar för syn på 
underbehandlingen, tror du?

– Min känsla är att de allra flesta 
har kunskap om att man kan få be-
handling med blodförtunnande lä-
kemedel. De pratar med varandra 
och hör att andra personer med 
liknande problem får helt andra 
råd och en annan vård beroende 
på var i landet de bor. Det skapar 
oro. Det ligger i professionens an-
svar att göra bedömningar och ha 
en öppen dialog med patienterna 
om vilka alternativ som finns och 
diskutera fördelar och nackdelar.

Hur kan ni som patientförening 
påverka till en förändring?

– Vi försöker hålla frågan 
levande genom att skriva debattar-
tiklar och delta i möten med bland 
annat Socialstyrelsen, Läkemedels-
verket och politiker. Vi är också ett 
stöd till våra medlemmar och kan 
genom information ge verktygen 
för att som patient kunna ställa 
krav på vården. l

EVaS TRE TIPS 
TILL aNDRa 
MED FLIMMER

1 Läs på om förmaksflimmer. 
Att du själv har kunskap 
gör dig till en bättre krav

ställare på vården. 

2 Nöj dig inte för snabbt, 
fråga om vilka alternativ 
till behandling som finns. 

3Gå med i en patientorgani
sation, det är ett utmärkt 
sätt att få information 

på. Jag har till exempel varit på 
många givande evenemang med 
1,6miljonersklubben.  

”nu känner jag mig trygg 
och har god livskvalitet,” 
säger eva ålebring.

”Att slumpen  
avgör vem som  
får behandling är 
inte acceptabelt”
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S troke, det vill säga en blod-
propp i hjärnan, är en av de 
sjukdomar som skapar mest 

lidande, ofta med långvariga funk-
tionsnedsättningar som förlamning 
och talsvårigheter. Många avlider 
också till följd av stroke. Det är 
den tredje vanligaste dödsorsaken i 
Sverige. 

Risken att drabbas av stroke är 
betydligt större för personer med för-
maksflimmer jämfört med dem utan. 
Sedan länge har man känt till att 
blodförtunnande läkemedel avsevärt 
minskar risken för stroke för den här 
patientgruppen ändå får långt ifrån 
alla den behandlingen.  

– Det får till följd att minst tio 
människor drabbas av stroke varje 
dag helt i onödan, säger Mårten 
Rosenqvist, professor i kardiologi vid 
Danderyds sjukhus i Stockholm. 

att hitta flimmerpatienterna och se till 
så att de får förbyggande behandling 

mot stroke 
anser Mårten 
Rosenqvist 
borde vara mer 
högprioriterat 
än det är idag. 

– Socialsty-
relsens mål-
nivå om att 
80 procent av 
patientgruppen 
bör få behand-
ling är ett bra 
riktmärke. 

Mårten Rosen-
qvist konstate-
rar krasst att 
inget landsting 

når upp till målet i dagsläget och att 
det, trots skarpa nationella riktlinjer, 
är stora variationer i landet. För att 
nå målet krävs nya krafttag, anser 
han, eftersom vetskapen om den 
förebyggande behandlingens goda 
effekter sedan länge varit känd utan 

att det påverkat behandlingsandelen 
tillräckligt. 

kunskapsbrist och ett ointresse för 
att behandla för något man inte ser 
den direkta nyttan med tror Mårten 
Rosenqvist kan vara en del i för-
klaringen till underbehandlingen. 
Han menar att läkare kan vara mer 
motiverade när det handlar om ett 
lindra och bota. I det här fallet leder 
behandlingen till att ingenting ska 
hända. Men fler borde se allvaret i 
konsekvenserna av att låta bli. 

– Att ha obehandlat flimmer är som 
att bära på en tickande bomb, säger 
Mårten Rosenqvist. l

”SOM aTT bÄRa PÅ  
EN TIckaNDE bOMb”

varje dag drabbas människor av stroke helt i onödan.  
mårten Rosenqvist, professor i kardiologi, likställer att ha  

obehandlat flimmer med att bära på en bomb. 
text anna-karin andersson

Varje år insjuknar cirka 6 000 personer 
i stroke på grund av förmaksflimmer. 

6 000
mårten rosenqvist, 
professor i kardiologi.
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SkÅNE kaN ha  
hITTaT VÄgEN  
TILL MÅLET
i Skåne har man kommit en bra bit på väg i arbetet med att nå Socialstyrelsens 
mål med att 80 procent av patienterna med förmaksflimmer ska få adekvat 
behandling. I ett omfattande projekt granskas journaler i primärvården för att 
hitta dem som helt i onödan lever med risken att få stroke. 
text anna-karin andersson | illustration jens magnusson

O m vårt arbete faller väl ut kan 
ett stort antal liv räddas och 
flera hundra patienter skulle 

slippa det lidande som det innebär 
att få stroke, säger Kristina Sundquist, 
professor i allmänmedicin, distrikts-
läkare och projektledare på Centrum 
för Primärvårdsforskning i Skåne. 

Kristina Sundquist leder Region 
Skånes arbete med att förebygga stro-
ke orsakat av förmaksflimmer genom 
att öka andelen som får behandling 
med blodförtunnande läkemedel, 
så kallad antikoagulantia. Projektet 
kallas FIRST, Förmaksflimmer i Re-
gion Skåne-Trombosprevention, och 
ambitionen är att nå upp till Social-
styrelsens målnivå, det vill säga att 
80 procent av alla flimmerpatienter 
ska få adekvat behandling. Projektet 
kostar 2,5 miljoner kronor och finan-
sieras till hälften av Region Skåne och 
resterande hälft av LIF – de forskande 
läkemedelsföretagen.  

för att upptäcka de obehandlade flim-
merpatienterna har man bjudit in 25 
vårdcentraler, både regionägda och 
privata, att delta i en pilotstudie som 
inleds med en noggrann journal-
granskning. Hittills har patientjour-
naler från tio av vårdcentralerna gåtts 

igenom och sedan arbetet påbörja-
des i december 2013 har ett flertal 
obehandlade patienter, som borde få 
blodförtunnande läkemedel, upp-
täckts. En del av dessa har tack vare 
projektet idag fått behandling för att 
minska risken för stroke och Kristina 
Sundquist menar att upptäckten visar 
på behovet av att nå upp till Socialsty-
relsens uppsatta målnivå. 

– Vi kan tyvärr förutsätta att det 
finns människor som vi ännu inte 
hunnit upptäcka som under tiden som 
vårt arbete pågår hinner drabbas av 
stroke och kanske även för tidig död. 

vad beror då underbehandlingen på? 
kristina Sundquist tror att det finns 
flera förklaringar. 

– Dels är det en hög arbetsbelast-

ning inom primärvården som gör att 
läkarna inte alltid har den tid som 
skulle behövas för att ta hand om de 
kroniskt sjuka. Men det finns också 
en osäkerhet kring hur flimmerpa-
tienterna med olika riskfaktorer ska 
behandlas. Verkan och biverkan med 
läkemedelsanvändningen ska vägas 
mot varandra och det finns fall som 
kan upplevas som svårbedömda, 
förklarar Kristina Sundquist.   

ett syfte med projektet FIRST är att 
öka kunskapen i primärvården kring 
antikoagulantiabehandling. Hjärt-
specialister och sjuksköterskor med 
specialintresse för hjärtrelaterade 
sjukdomar från Skånes universitets-
sjukhus kommer att besöka de delta-
gande vårdcentralerna för att ge stöd 
och råd kring hur bedömningarna 
ska göras. Och med rätt kompetens 
minskar antalet gråzoner i besluten 
om vilka patienter som ska få anti-
koagulantia.  

– Det här handlar om implemente-
ring av evidensbaserad medicin, säger 
Kristina Sundquist. 

 Om projektet FIRST faller väl ut 
skulle arbetssättet kunna användas i 
hela Skåneregionen och kanske även i 
andra delar av landet. l

kristina Sundquist, professor i allmänmedi
cin, leder projektet som ska minska stroke
fallen i Skåne. 
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Projekt  ATT BEHANDLA FLER

Vad handlar 
det om? 
Projektet i korthet: 
För att minska strokefallen 
har man i Skåne ett projekt 
som går ut på att fler männis
kor med förmaksflimmer ska 
få förebyggande behandling 
med blodförtunnande läke
medel, så kallad anitkoagu
lantia. Siktet är inställt på att 
nå upp till Socialstyrelsens 
målnivå, att 80 procent av 
flimmerpatienterna ska be
handlas. Tjugofem vårdcen
traler ingår i projektet och 
deras journaler granskas för 
att upptäcka obehandlade 
patienter och personalen på 
vårdcentralerna får utbild
ning om hur behandlingen ska 
ges. Satsningen finansieras 
av Region Skåne och LIF – De 
forskande läkemedelsföre
tagen.   

därför är det värt att nå 
målet: 
I Skåne finns uppskattnings
vis drygt 30 000 patienter 
med förmaksflimmer. Genom 
att öka andelen som får blod
förtunnande behandling till 
80 procent skulle man kunna 
förhindra mellan 300 och 400 
strokefall per år i regionen. 

”om vårt arbete  
faller väl ut kan  
ett stort antal  
liv räddas”
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Projekt  ATT BEHANDLA FLER
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3 frågor till Peter thesleff, medi
cinsk rådgivare på Capio närsjukvård, 
Region Sydväst: 

1två vårdcentraler i ditt verk
samhetsområde har deltagit 

i projektet firSt, varför ville ni 
vara med? 
– Eftersom vi så tydligt såg pa-
tientnyttan. Undersökningar visar 
samstämmigt på den goda effekten 
av att behandla personer med 
flimmer med antikoagulantia för 
att förebygga stroke. Samtidigt ser 
vi att för få inom patientgruppen 
får den behandlingen. Det fanns 
inga tvivel kring att vilja delta i ett 
projekt som har till syfte att nå en 
förändring på det här området. 

2 vad har projektet inneburit för 
er del hittills? 

– Flera patienter med förmaksflim-
mer som saknat strokeförebyggan-
de behandling har upptäckts och 
får nu tack vara projektet blodför-
tunnande läkemedel. Vi har inte 
kunnat göra säkra mätningar på 
hur mycket behandlingsandelen 
ökat men det är tydligt att projek-
tet bidragit till goda resultat. Det 
ger också en ökad uppmärksamhet 

till problemet och bidrar till att 
vårdpersonal intresserar sig mer 
för att även upptäcka personer 
som kan leva med flimmer utan 
att veta om det.   

3Hur har vårdpersonalen rea
gerat på att vara med? 

– Det har enbart varit positiv re-
spons från berörda läkare, vad jag 
känner till. Det har aldrig handlat 
om att komma med pekpinnar 
utan syftat till att observera ett 
problem och gemensamt hitta 
vägen till en lösning.

2 frågor till maria Landgren, chef 
för Enheten för läkemedelsstyrning i 
Region Skåne: 

1 varför är det angeläget att nå 
målet? 

– Eftersom stroke skapar stora ska-
dor för både patient och samhälle. 
Om vi kan öka andelen som får 
blodförtunnande till 80 procent 
kommer vi att kunna förhindra 
mellan 300 och 400 strokefall varje 
år i Skåne. 

2 vad krävs för att ni ska 
lyckas?

– Samarbete mellan vårdnivåer 

och kunskapsöverföring. Uppfölj-
ning och feedback. 

2 frågor till anders åkesson, mil
jöpartistiskt regionråd i Region Skåne 
med sjukvårds  och tandvårdsansvar:

1 region Skåne betalar 1,25 
miljoner kronor för att hitta ett 

sätt för att fler flimmerpatienter 
ska få behandling. varför gör ni 
den här satsningen?  
– Vi har sett att förskrivningen 
av läkemedel till patienter med 
förmaksflimmer inte står i paritet 
till vad som är rimligt enligt de 
nationellt framtagna målen och 
riktlinjerna. Eftersom konsekven-
serna för obehandlade patienter 
är så allvarliga, med tanke på att 
man kan drabbas av stroke, var det 
givet att finansiera ett projekt som 
kan påverka till en förbättring på 
området. 

2 kommer region Skåne att nå 
den nationella målnivån? när i 

så fall, tror du? 
– Vår ambition är att vi ska förbätt-
ras på området men det är en del 
hinder i vägen för att lyckas fullt 
ut och det är för tidigt att säga om 
eller när vi kommer att nå upp till 
målet. l

Prio frågar en medicinsk rådgivare, en landstingstjänsteman och en politiker 
om satsningen på att sträva efter att 80 procent av de med förmaksflimmer 
ska få behandling för att förebygga stroke i Skåne. 
text anna-karin andersson

Vad krävs för  
att ni ska lyckas?

”Det  
har 
enbart 
varit 
positiv 
respons”
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ekonominska KoNSEKvENSER

a tt nå Socialstyrelsens mål-
nivåer för hjärtsjukvården 
får konsekvenser även för 

ekonomin. Att behandla fler flimmer-
patienter med antikoagulantia skulle 
bland annat föra med sig samhälls-
besparingar eftersom det leder till 
minskade strokefall. 

– Sjukvårdskostnaderna för en 
stroke beräknas till 600 000 kronor, 
så ur ekonomisk synvinkel finns 
naturligtvis starka incitament för 
att förebygga stroke, säger Lars-Åke 
Levin, professor på Institutionen för 
medicin och hälsa vid Linköpings 
universitet och biträdande förestån-
dare på Centrum för utvärdering av 
medicinsk teknologi, CMT. 

lars-åke levin anser att man bör 
sträva efter att fler ska få strokefö-
rebyggande behandling, men han 
poängterar samtidigt att det inte är 
något som sker av sig självt. För att 
nå målet med en ökad läkemedelsför-
skrivning av antikoagulantia krävs 
aktiva beslut på en hög nivå och en 
finansiell plan för att täcka upp för 
landstingens merkostnader för den 
ökade mängden läkemedel. 

– Man begår ett misstag om man 
tror att det går att införa nya be-
handlingar i befintlig budget, säger 
Lars-Åke Levin. 

den initialt ökade läkemedelskostna-
den för landstingen tjänas emellertid 
snabbt in när man ser till patientens 
totala vårdkostnader över tid. När 
man gjort beräkningar på vad det 
skulle kosta om en tidigare obehand-
lad flimmerpatient fick antikoagu-
lantiabehandling skulle första året 
innebära ökade samhällsutgifter på 
2 000 kronor. Fem år senare skulle 
samhället göra en besparing på 7 000 
kronor och på en tjugoårsperiod 
skulle kostnaderna för samhället 
minska med 71 500 kronor för den 
behandlade patienten. 

– Min poäng är att det är lätt att 
se vinsterna med ett brett införande 
av behandling till flimmerpatienter 
för att förebygga stroke men att man 
inte kan blunda för att landstingen 
till en början får ökade utgifter. 
Att ta hänsyn till alla parametrar i 
beräkningarna och vara beredd på att 
fördela resurserna är en förutsättning 
för att lyckas. l

Professor Lars åke Levin menar att det är 
ekonomiskt lönsamt att förebygga stroke.

att behandla fler flimmerpatienter innebär initialt öka-
de läkemedelsutgifter men totalnotan för satsningen 
visar på stora vinster. Samhället sparar mångmiljon-
belopp på minskad strokevård.  
text anna-karin andersson

LöNSaMT aTT NÅ MÅLET 

EkONOMISka  
kONSEkVENSER  
I kORThET
Om de nationella riktlinjerna skulle följas 
fullt ut, och man lyckades med ett brett 
införande av antikoagualantiabehandling, 
skulle landstingens kostnader öka med 
158 miljoner kronor under tjugo år. Sam
hället skulle under samma period spara 
resurser motsvarande 3 352 miljoner 
kronor, framför allt genom minskade 
kostnader för strokevård.  

KÄLLA: Ekonomiska och organisatoriska  
konsekvenser i Socialstyrelsens  
Nationella riktlinjer för Hjärtsjukvård 2013. 
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Förändring i Praktiken

”vårdpersonalen  
måste själva känna att  
förändringen är viktig”
att omvandla målnivåer i ett myndighetsdokument till att gälla i praktiken är 
lättare sagt än gjort. För att lyckas krävs stöd när beslut om behandling  
ska fattas så att det blir tydligt hur avvägningen gått till.
text anna-karin andersson

L äkare har naturligtvis en vilja 
och ambition att behandla 
korrekt. De har även oftast 

god kännedom om rådande riktlinjer. 
Trots det ser vi att för få patienter 
med förmaksflimmer får behandling 
med antikoagulantia, konstaterar 
Mikael Hoffmann. Han är ordförande 
för Stiftelsen Nätverk för läkemedels-
epidemiologi, NEPI, som inrättats för 
att följa upp hur läkemedel används 
och dess effekter.

mikael hoffmann menar att vi generellt 
har dålig kunskap om varför följsam-
heten inte så bra som man skulle kun-
na önska vid införande av målnivåer. 
Vi kan se att patienter avstår från 
behandling och att läkare förskriver 
andra läkemedel än vad de nationella 
riktlinjerna gör gällande men vet inte 
vad det beror på. 

Enligt Mikael Hoffmann måste de 
nationella målnivåerna förankras i 
form av lokala mål i varje landsting 
och i respektive verksamhet för att 
de ska följas och fungera. Att någon 
utifrån, i det här fallet Socialstyrel-
sen, lägger fast hur ska vara förändrar 
inte läkarens tankesätt i mötet med 
den enskilda patienten. Han menar 
att arbetet snarare bör gå ut på att 

förändra attityder än att öka mäng-
den dokument som visar på nyttan 
med uppnådda målnivåer. 

– Vi har en allmän tro om att mer 
information är vägen till målet men 
vetenskapen visar att det inte fung-
erar så, säger han. Vårdpersonalen 
måste själva känna att förändringen 
är viktig. 

hur når man då dit? Mikael Hoffmann 
har hög tilltro till kliniska beslutsstöd 
så att inte bara behovet av att fatta 
ett beslut signaleras utan att även 
orsaken till varje enskilt beslut i vår-
den blir tydligt dokumenterat. Han 
lyfter fram landstinget Östergötland 
som ett exempel där han tidigare 
var läkemedelschef. Där har man i 

ett pilotprojekt testat ett integrerat 
beslutsstöd i det elektroniska journal-
systemet med syftet att fler flimmer-
patienter ska få strokeförebyggande 
behandling med antikoagulantia. 

kortfattat kan man säga att systemet 
hjälper till att uppmärksamma behov 
av att fatta beslut om behandling till 
flimmerpatienter. När det i journalen 
exempelvis står att patienten har 
förmaksflimmer, men saknar behand-
ling med antikoagulantia utan att det 
finns en förklaring till detta avsteg 
från riktlinjerna, får läkaren automa-
tiskt frågan om patienten kan behöva 
behandlas med antikoagulantia. Vare 
sig läkaren då väljer att behandla 
eller avstå från att ge behandling hjäl-
per beslutsstödet till att dokumentera 
det. I nästa möte, kanske med en 
annan vårdgivare, följer noteringen 
med i patientjournalen och nästa 
läkare behöver då inte fundera på 
varför patienten har, eller inte har 
behandling.     

– Förhoppningen är att det ska leda 
till en ökad behandling av flimmer-
patienter för att förebygga stroke och 
dessutom dokumentera skälen till 
varför man behandlat som man gjort, 
säger Mikael Hoffmann. l

mikael 
Hoffmann 
är medicine 
doktor, överlä
kare i klinisk 
farmakologi 
och chef på 
Stiftelsen nepi. 
tidigare läke
medelschef vid 
Landstinget i 
Östergötland.
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Förändring i Praktiken

Mikael hoffman: Det här krävs för att nå målet
l  Förankra målnivån 

lokalt. Sätt upp egna mål 
som är rimliga för just er 
verksamhet. 

l  Identifiera skälen till 
varför ni ligger under 

målnivån så att ni vet 
vad som behöver för
ändras. 

l  Dra nytta av kliniska 
beslutsstöd, som med 
fördel kan integreras i 

patientjournalen, för att 
påverka beslutsfattaren i 
det direkta vårdarbetet. 

l  Använd det kliniska 
beslutsstödet för att 
kartlägga vad som ligger 

till grund för beslut för 
att behandla respektive 
avstå från behandling. 

l  Följ upp de strukture
rade valen och analysera 
dem. 

”Vi har en allmän tro 
om att mer information 
är vägen till målet men 

vetenskapen visar att 
det inte fungerar så”

för att nå målet krävs det att läkaren, i mötet med den enskilda patienten, känner sig motiverad att behandla med antikoagulantia. 
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Peter Lönnroth, biträdande hälso 
och sjukvårdsdirektör västra 
Götalandsregionen, hur ser du på 
betydelsen av att ha målnivåer 
inom hjärtsjukvården? 

– Det är ett bra sätt att ange en 
ribba. 

vissa mål är högt ställda, känner 
du dig pressad av kravet att nå 
målen? 
– Nej, sådana mål får man räkna 
med att ha i livet. Det är en själv-
klarhet att de ska nås men det kan 
ju ta lite olika lång tid.   
 
Socialstyrelsen har bland annat 
satt upp målet att 80 procent av 
alla med förmaksflimmer ska få be
handling för att förebygga stroke. 
Hur ska ni arbeta för att lyckas med 
det i västra Götalandsregionen? 

– Vi har haft en rad seminariese-

rier med specialister på fyra orter 
eftersom vi sett att introduktionen 
av behandling med nya antikoa-
gulantia gått för trögt. Vi följer 
även vår allmänna process för ett 
ordnat införande av riktlinjer vilket 
innebär att vi finansierar en intro-
duktionsfas på ett till tre år men 
verksamheten får pengarna först 

när man kunnat visa att man lyck-
ats uppnå ett resultat. Vi ser att det 
sammantaget lett till att förskriv-
ningen av nya antikoagulantia ökat 
och att allt fler flimmerpatienter får 
behandling. Vi närmar oss succes-
sivt målet. På något sjukhus ligger 
man till och med över målnivån.
 
Hur värderar ni arbetet med att öka 
förskrivningen med nya antikoagu
lantia? 

– Det är högprioriterat. Vi följer 
riksdagens vägledande riktlinjer i 
vårt arbete med att nå målen inom 
sjukvården. Med tanke på åkom-
mans allvarlighetsgrad, i det här 
fallet det lidande som en stroke 
innebär, de förebyggande läke-
medlens bevisat goda effekt och de 
hälsoekonomiska kalkylerna är det 
en självklarhet att vi värderar högt 
att lyckas med att behandla fler. l   

DIREkTöREN! 
Hallå där,

Socialstyrelsen har satt upp målnivåer för hjärtsjukvården och det är lands-
tingens sjukvårdsdirektörer som är högst ansvariga för att målen nås.   
text anna-karin andersson

Peter Lönnroth anser att Socialstyrelsens 
målnivåer är en bra ribba att jobba mot.
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