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Remissvar målnivåer inom hjärtsjukvården 
 

Riksförbundet HjärtLung och Fysioterapeuterna vill med denna inlaga gemensamt 

anföra följande som remissvar avseende målnivån ≥ 50 procent för indikatorn fysisk 

träning inom specialiserad hjärtrehabilitering efter hjärtinfarkt.  

 

Socialstyrelsens skriver i remissversionen av Nationella Riktlinjer vid Hjärtsjukvård 2015 

att hälso- och sjukvården bör erbjuda personer med kranskärlssjukdom fysisk träning inom 

specialiserad hjärtrehabilitering (prioritet 2).  

 

Bakgrunden är en stark evidens för att deltagande i fysisk träning inom hjärtrehabilitering 

är en behandling som minskar den relativa risken för kardiell mortalitet med 26 % och ris-

ken för sjukhusinläggning med 31% (1). Behandlingen deltagande i fysisk träning inom 

hjärtrehabilitering medför också positiva effekter avseende kardiovaskulära riskfaktorer 

såsom blodfetter, blodtryck och låg fysisk kapacitet (2). Behandlingen har en låg till mått-

lig kostnad jämfört med standardbehandling. Socialstyrelsens egna beräkningar innefattar 

att 24 tillfällen av fysisk träning inom specialiserad hjärtrehabilitering, varav 3 är individu-

ella, kostar cirka 3000 svenska kronor per patient. Vidare finns internationell konsensus 

om att alla patienter med ischemisk hjärtsjukdom och/eller kronisk hjärtsvikt ska remitteras 

till fysisk träning inom specialiserad hjärtrehabilitering (3).  

 

Baserat på ovan nämnda starka vetenskapliga evidens anser Hjärt och lungsjukas riksför-

bund och Fysioterapeuterna att målnivån ≥ 50 procent för deltagande i fysisk träning inom 

hjärtrehabilitering är för låg. Motsvarande målnivå för flera av de olika läkemedel (tex. 

betablockad, ACE-hämmare och statiner) patienten erhåller vid akut koronart syndrom är 

>90%.  I arbetsgruppen för SEPHIA inom SWEDEHEART har en målnivå på 60- 80 % 

framhållits för indikatorn fysisk träning inom specialiserad hjärtrehabilitering. 

I remissversionen målnivåer inom hjärtsjukvården har Socialstyrelsen räknat om data från 

SWEDEHEART/SEPHIA 2013 och 2014 från sjukhusnivå till landstingsnivå och funnit att 

3 landsting inte uppfyller kraven. Socialstyrelsen menar att cirka ytterligare 800 patienter 

bör erbjudas hjärtrehabilitering. Vi vill dock påpeka att av de 64 sjukhus som registrerar i 

SEPHIA så uppnådde 2014 31 stycken målnivån ≥ 50 procent för deltagande i fysisk trä-

ning inom specialiserad hjärtrehabilitering efter hjärtinfarkt. Vid det sjukhus som lyckats 

bäst hade 82 % deltagit i fysisk träning inom specialiserad hjärtrehabilitering.  
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Förslaget att erbjuda 5 av 10 patienter en behandling som för en kostnad av endast 3000 

svenska kronor per patient kan sänka mortaliteten med 26%  och dessutom påverka risk-

faktorer måste omvärderas och istället baseras på det sjukhus i Sverige som lyckats bäst 

2014 där 8 a v10 patienter erhöll fysisk träning.  

I själva dokumentet där indikator A7 beskrivs så har skrivningen blivit fel på rad fem. ”För 

patienter som drabbas av hjärtinfarkt är fysisk träning en viktig och effektiv åtgärd för att 

minska risken för återinsjuknande i hjärt- och kärlsjukdom”. Återinsjuknande påverkas 

inte, se faktaunderlaget det är mortalitet som studerats och den sänks med 26 %.  

 

Riksförbundet HjärtLung och Fysioterapeuterna ifrågasätter också varför det inte har satts 

någon målnivå för deltagande i fysisk träning inom specialiserad hjärtrehabilitering då kva-

litetsregistret Rikssvikt visar att enbart 3 % av patienter med kronisk hjärtsvikt erhåller 

denna behandling. Tillståndet har en stor svårighetsgrad och åtgärden minskar risken för 

sjukhusinläggningar med 39 % samt har positiv effekt avseende livskvalitet, muskelstyrka 

och arbetskapacitet (4). Åtgärden har dessutom en låg kostnad per vunnet kvalitetsjusterat 

levnadsår jämfört med standardbehandling. Enligt Socialstyrelsens rekommendation bör 

hälso- och sjukvården erbjuda också personer med kronisk hjärtsvikt fysisk träning inom 

specialiserad hjärtrehabilitering (prioritet 3).  

 

 

Med vänlig hälsning  
 

 

 

 

Inger Ros    Stefan Jutterdal 
Förbundsordförande  Ordförande 
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