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Landstingsstyrelsen

Yttrande över Socialstyrelsens riktlinjer för hjärtsjukvård 2003

Föredragande landstingsråd: Birgitta Sevefjord

ÄRENDET
Socialstyrelsen har berett landstinget möjlighet att yttra sig över riktlinjer för hjärtsjukvård
2003.

FÖRSLAG TILL BESLUT
Landstingsrådsberedningen föreslår landstingsstyrelsen besluta
att avge yttrande till Socialstyrelsen enligt hälso- och sjukvårdsutskottets förlag.

Riktlinjerna ger ett underlag för och ett stöd till prioriteringar för beslutsfattare i hälso- och
sjukvården och är de första från Socialstyrelsen av en rad liknande remisser. Arbeten som
dessa är av stor vikt för att skapa en öppenhet och tydlighet i prioriteringsarbetet.
Synpunkter som inkommit från landstingets olika remissinstanser har förmedlats löpande till
Socialstyrelsen för beaktande i sin helhet. Dessa är övervägande positiva och anser att riktlinjerna ger ett bra underlag för diskussion inom professionen och för dialogen mellan beställare och utförare.
Konsekvenserna för hjärtsjukvården i Stockholms läns landsting utifrån riktlinjerna är dock
i nuläget svåra att förutsäga. Dessa bör analyseras i särskild ordning när slutversionen av
riktlinjerna publicerats.
Bilagor
1 Riktlinjer för hjärtsjukvården
2 Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
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Stockholms läns landsting avser att utveckla en arbetsmodell för systematik i bedömning
och vid implementering av denna typ av prioriteringsunderlag. Processen för detta har påbörjats genom diskussioner på olika nivåer inom hälso- och sjukvårdsorganisationen.

Ingela Nylund Watz

Birgitta Sevefjord

Anders Lönn
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ÄRENDET OCH DESS BEREDNING

Socialstyrelsen har berett landstinget möjlighet att senast den 1 oktober 2003 yttra sig
över riktlinjer för hjärtsjukvård 2003.
Riktlinjer för hjärtsjukvård 2003 bifogas (bilaga).

Utskottsbehandling
Hälso- och sjukvårdsutskottet har den 23 september 2003, enligt landstingsdirektörens
förslag, föreslagit landstingsstyrelsen besluta att överlämna Beställarkontor Vårds synpunkter på remissversionen av riktlinjer för hjärtsjukvård 2003 till Socialstyrelsen.
Fp- och kd-ledamöterna antecknade följande särskilda uttalande.
”Vi anser att det är viktigt att prioriteringar inom hjärtsjukvården bygger på principen om
öppna prioriteringar. Utgångspunkten måste vara människovärdesprincipen. När det gäller
hjärtsjukvård måste vårdetiska frågor ha framskjuten roll. Allmänheten måste ha möjlighet
att ta del av de prioriteringsprinciper som fastställts för hjärtsjukvården. Resultaten av hjärtsjukvården ska redovisas öppet. Det kan ske genom att t.ex. dödligheten i hjärtinfarkt vid
olika sjukhus redovisas. Socialstyrelsen har nyligen presenterat en sådan jämförelse.
Förebyggande hälsovård har en stor betydelse för att förhindra hjärtsjukdomar. Flera studier har visat att det ger goda resultat och kan ge minskat insjuknande. Aktuella åtgärder
kan vara att minska tobaksrökning, förhindra övervikt/fetma, stödja sunda kostvanor, stimulera goda motionsvanor m.m. Studier har visat att kvinnor och män tas omhand på olika
sätt inom sjukvården vid t.ex. hjärtinfarkt. Risken finns att kvinnor får sämre vård. Riktlinjerna för hjärtsjukvården måste ta hänsyn till detta och vården utformas så att den är densamma för alla patienter oavsett kön, ålder m.m.”
Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 27 augusti 2003 bifogas (bilaga).

Landstingsrådsberedningen behandlade ärendet den 22 oktober 2003.

