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Dödligheten efter hjärtinfarkt har minskat kraftigt de senaste decennierna

Swedeheart årsrapport 20201-års dödligheten hos patienter med hjärtinfarkt, < 80 år, utan och med diabetes mellitus, 1995–2019



Insatsområde: Sekundärprevention vid kranskärlssjukdom

Motivering till val av insatsområde

Under de senaste 20 åren har både insjuknandet och dödligheten i hjärtinfarkt minskat 
stadigt. 

Däremot är risken efter en genomgången hjärtinfarkt för en 
andra infarkt kraftigt förhöjd. Därför är sekundärpreventiva åtgärder av största vikt.



Når patienterna i Stockholm Gotland de sekundär preventiva målen ett år efter 
hjärtinfarkt?

Stockholm/ 
Gotland 

Når ej blodtrycksmål 20%/ 33%

Når ej LDL mål 30%/40%

Röker 37% /47%

Uppnår ej mål för 
deltagande i fysiskt
träningsprogram

82%/ 70%

Swedeheart årsrapport 2020. Patient not at goal for each of the four main secondary prevention treatment targets – 2nd follow up



Mer än 90% av patienter med hjärtinfarkt uppger att de tar statiner vid 1-årsuppföljning

Swedeheart årsrapport 2020

Patienter 
< 80 år



Underanvändning av statiner hos patienter med ischemisk hjärtsjukdom 
samt diabetes typ 2 i Stockholm
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behandlas med statiner
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Andel personer 18 år och äldre med diabetes typ 2 som behandlas med statiner



Stor variation mellan olika vårdcentraler i Stockholm i 
statinanvändning vid ischemisk hjärtsjukdom 2021

Källa: GUPS/LUD. Uthämtat recept oavsett förskrivare. Varje stapel utgörs av en vårdcentral. 
Diagnos 5 år tillbaka någonstans i vården. Listning februari 2021.

medel 79%



Övergripande mål för 
insatsområdet

Delmål som leder mot det övergripande målet

Målet är att minska 
sjukligheten och dödligheten 
efter hjärtinfarkt och uppnå 
jämlik vård inom regionen

Förbättra detektionsgrad och diagnossättningsgrad i 
primärvården för patienter med kranskärlssjukdom

Förbättra sekundärpreventiv läkemedelsbehandling 

Strukturerat omhändertagande med årskontroller av patienter 
med kranskärlssjukdom i primärvården

Förbättrade levnadsvanor med rökavvänjning, ökad fysisk 
aktivitet och förbättrad kost 



Region 
Stockholm 

Gotland - bäst 
i Sverige på 

kardiovaskulär 
prevention!

RPO hjärtkärl:
”minska sjukligheten 
och dödligheten efter 

hjärtinfarkt och 
uppnå jämlik vård 
inom regionen.”

RPO primärvård:
”Minskat insjuknande i 
akuta korona syndrom 
och stroke men också 

minskat risk för 
förmaksflimmer, 

hjärtsvikt, njursvikt 
och vaskulär demens”



Distriktsläkare 
Läkemedelskommittén

RPO Primärvård

Distriktsläkare
Viss-redaktionen
RPO Primärvård

RPO hjärtkärl  

+

RPO primärvård

Vårdsak 
Hjärtkärl 

Sjuksköterska 
RPO Hjärtkärl

Ordf expertgrupp 
hjärtkärl 

Läkemedels-
kommittén

RPO Hjärtkärl

Överläkare 
Hjärtkliniken
ordf. PRECIS-

gruppen

Vårdsak Primärvård 
Distriktssköterska
RPO Primärvård

Universitets-
sjuksköterska 
Kranskärls-
mottagning

Distriktsläkare
Viss-redaktionen
RPO Primärvård

Distriktsläkare 
Läkemedels-
kommittén
RPO Primärvård



Identifiera patienter 
med kroniska 

sjukdomar

Strukturerade 
årsbesök i 

primärvården

Utbildning  - viktigt 
att utveckla teamet

Prioriterade insatser för att förbättra kardiovaskulär prevention



Identifiera patienter 
med kroniska 

sjukdomar

• Automatisk 
överföring av 
diagnoser från 
sjukhus till 
primärvård

• Överförings-
anteckning

Strukturerade 
årsbesök i 

primärvården

• Avtalsuppföljning

• Tydligt vad som ska 
ingå i årsbesök

• Tillräcklig bemanning

• Utbyggda 
sjuksköterske/ 
distriktssköterske-
mottagningar

• Utveckla digital 
hjärtskola

Utbildning  - viktigt att 
utveckla teamet

• Uppdaterade Viss-
dokument

• Kloka listan

• E-hälsostöd för 
informations-
inhämtning

• Utbildning i 
kardiovaskulär 
prevention

• Producent-oberoende 
utbildning



RPO hjärt-och kärlsjukdomar

+

RPO Primärvård

+

RPO endokrina sjukdomar

+

RPO njursjukdomar

+

RPO levnadsvanor

+ 

RPO nervsystemets sjukdomar

Arbeta gemensamt för 
kardiovaskulär 

prevention inom regionen

1. Kardiovaskulär 
prevention: gemensamt 
delmål och indikatorer

2. Arbeta med 
Läkemedelskommittén

3. Systematisk och 
uppsökande utbildning

/



2017
Stureby VC: 50%
Medel VC Sthlm: 56% 

2018
Stureby VC: 69% 

2021
Stureby VC: 82%
Medel VC Sthlm: 61%

Stureby vårdcentral ökade statinanvändning hos patienter med diabetes typ 2



Det krävs ledarskap, kunskap, aktuella riktlinjer, tid för utbildning!

Det var möjligt! 
Statinanvändning 

ökade från 
50% till 82%

Hinder hos 
patient

Hinder hos 
läkare

Benchmarking  
(Primärvårds-

kvalitet)

Medrave: 
Patientlistor 

”Pitch-kaffe” –
hur få med 
patienten

Diskussioner 
på 

läkarmöten

Vad står 
det i 

riktlinjerna?

Distr.läkare Erika Malmberg



Identifiera patienter 
med kroniska 

sjukdomar

• Automatisk 
överföring av 
diagnoser från 
sjukhus till 
primärvård

• Överförings-
anteckning

Strukturerade 
årsbesök i 

primärvården

• Avtalsuppföljning

• Tydligt vad som ska 
ingå i årsbesök

• Tillräcklig 
bemanning

• Utbyggda 
sjuksköterske/ 
distriktssköterske-
mottagningar

• Utveckla digital 
hjärtskola

Utbildning  - viktigt 
att utveckla teamet

• Uppdaterade Viss-
dokument

• Kloka listan

• E-hälsostöd för 
informations-
inhämtning

• Utbildning i 
kardiovaskulär 
prevention

• Producentoberoende 
utbildning

Vi behöver

✓ Förbättrade IT-system

✓ Uppdaterade husläkaravtal

✓ Experter behöver tid för bl.a

• Utbildning

• Skriva riktlinjer

• Arbete inom vårdförlopp

✓ Långsiktighet

Vem ansvarar? Politiska beslut, HSF, Chefer inom sjukvården 




