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Yttrande över Socialstyrelsens riktlinjer för hjärtsjukvård remissversion
Ärendet
Landstingsstyrelsen har fått i uppdrag ge ett remissyttrande över
Socialstyrelsens riktlinjer för hjärtsjukvård 2003.
Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsutskottet föreslås besluta föreslå landstingsstyrelsen
besluta
att

överlämna Beställarkontor Vårds synpunkter på remissversionen av
riktlinjer för hjärtsjukvård 2003 till Socialstyrelsen.

Förvaltningens synpunkter
Socialstyrelsen har begärt synpunkter på den nya versionen av riktlinjer för
hjärtsjukvård. Denna version av riktlinjerna omfattar i stort sett hela
hjärtsjukvården och är de första riktlinjer från Socialstyrelsen som ger ett
underlag för och ett stöd till prioriteringar för beslutsfattare i hälso- och
sjukvården. I dokumentet finns medicinska samt hälsoekonomiska
faktadokument. Metoden som använts i prioriteringsarbetet beskrivs, samt
hur man har förhållit sig till principerna i den etiska plattformen.
I prioriteringslistan finns 119 åtgärder kopplade till sjukdomstillstånd,
rankade i prioritetsgrupper 1 t.o.m. 10. Där grupp 1 är de högst prioriterade.
Dokumentet avslutas med kommentarer till rangordningen samt en
beskrivning över vilka förändringar föreslagna riktlinjer kan leda till
organisatoriskt och ekonomiskt.
Synpunkter som lämnats på remissversionen av riktlinjerna är
q

Dokumentet är välupplagt och har god läsbarhet och överskådlighet.

q

Riktlinjerna ger ett bra underlag för diskussion inom professionen
om vårdens utförande samt är ett bra underlag för dialogen mellan
beställare och utförare vid beställning av hjärtsjukvård.

q

Riktlinjerna beskriver väl aktuella behandlingsformer.

Bilagor:
1 Förord och innehållsförteckning till remissversionen av Socialstyrelsen
riktlinjer för hjärtsjukvård. (Hela versionen finns att hämta på internetadressen http://www.sos.se/fulltext/102/2003-102-2/2003-102-2.pdf.)
2 Remisshandling

LS 0305-1735

q

Önskemål om att kvalitetsindikatorer bör finnas med i
huvuddokumentet då dessa är viktiga i beställningar av vård och i
avtal.

q

Dokumentet berör i huvudsak sekundärprevention. Primärprevention
bör tydligare lyftas fram eller avgränsas till att ligga utanför
dokumentet.

q

Synpunkter har lämnats av verksamhetschefer och chefläkare som
berör hur vissa specifika medicinska åtgärder vid olika
sjukdomstillstånd har prioriterats. Beställarkontor Vård kan inte ta
ställning till dessa synpunkter utan lämnar dessa vidare till
Socialstyrelsen för kännedom.

q

Granskning av det hälsoekonomiska faktadokumentet har visat att
dokumentet är väl genomarbetat utifrån en omfattande
hälsoekonomiskt material. Synpunkter på underlaget har lämnats.
Dessa vidarebefodras till Socialstyrelsen.

Synpunkterna som har inkommit under ärendets handläggning kommer att
förmedlas till Socialstyrelsen i sin helhet för beaktande.
Arbeten som dessa är av stor vikt för att skapa en öppenhet och tydlighet i
prioriteringsarbetet. Konsekvenserna för hjärtsjukvården i Stockholms läns
landsting utifrån riktlinjernas är dock i nuläget svåra att förutsäga. Dessa bör
analyseras i särskild ordning när slutversionen av riktlinjerna publicerats. En
arbetsmodell behöver utvecklas inom SLL för systematik i bedömning och
vid implementering av denna typ av prioriteringsunderlag. Processen för att
göra detta har redan påbörjats dels genom deltagandet från SLL i
framtagandet av riktlinjerna och dels genom att man på olika nivåer inom
hälso- och sjukvårdsorganisationen i Stockholm läns landsting nu börjar ta
del av och diskutera riktlinjerna och deras tänkbara innebörd för kommande
prioriteringar.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts på Avdelningen för medicin- och omvårdnad,
Beställarkontor vård i samråd med Hans Samnegård, chefläkare på
koncernledningens stab.
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Synpunkter har lämnats av Hans Persson, sektionschef hjärtmedicin,
Danderyds sjukhus AB, Cecilia Linde, verksamhetschef Kardiologiska
kliniken, KS, Eva Tillman chefläkare, SÖS, Beställarnas medicinska råd,
BKV samt Dan Sandlund, hälsoekonom, BKV .
Riktlinjerna har föredragits för MPB 4.
Synpunkterna har beaktats i remissvaret.

Lars-Bertil Arvidsson

Fel! Hittar inte referenskälla.

Sören Olofsson
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