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11.  Hjärtsvikt 

Kriterier     Vad är viktigt för god kvalitet? 
1. Tidig diagnos [1-5]. 
2. Rätt diagnos [1-5]. 
3. Rätt behandling [1-5]. 

Indikatorer   Hur mäts kvalitet? 
1. Andel med diagnos av alla 65-79år. 
2. a) Andel med diagnosen baserad på UKG . 
 b) Andel med funktionsgrupp registrerad (NYHA).  
3. a) Andel hos med ACE/AII-blockare. 
 b) Andel hos med betablockad. 

Standard      Vilken nivå bör eftersträvas? 
1.      > 4%  
2. a) >80% 
 b) >80%  
3. a) >80% 
 b) >50%  

Mätmetod     Hur ta reda på hur vi ligger till? 
• Tag reda på hur många individer i åldern 65-79 år som finns i området. 
• Sök i datorjournalen ut en lista med namn och födelsedata på ALLA patienter med 

diagnosen hjärtsvikt. Diagnosnummer: I50. –Hjärtsvikt. 
• Beräkna andel patienter med hjärtsvikt i åldersgruppen 65-79 år av alla individer i åldern 

65-79 år som finns i området. 
• Granska 10-20 journaler per läkare på alla patienter som har hjärtsvikt. Notera på 

medföljande registreringsformulär UKG baserad diagnos, funktionsgrupp enligt NYHA 
registrerad, ACE/AII- och förekomst av betablockerare. 

Bakgrund 
Eftersom hjärtsvikt är ett syndrom med stor påverkan av livskvalitet och överlevnad, och det 
därtill i stor utsträckning förbättras med medicinsk behandling är det viktigt att tidigt 
identifiera patienter med syndromet. Det kan vara svårt att kartlägga prevalensen av hjärtsvikt 
i denna patientpopulation. Om vårdcentralen har en befolkningssammansättning som 
motsvarar riksgenomsnittet är prevalensen cirka 2%. I en avgränsad åldersgrupp (65-79 år) är 
prevalensen cirka 6%. Det är också viktigt att diagnosticera och i möjligaste mån behandla 
den bakomliggande sjukdomen. För att göra detta och för att bekräfta hjärtdysfunktionen skall 
en ekokardiografiundersökning utföras. Indelning enligt funktionsklass har betydelse för 
prognosen och för att följa förloppet. Det är dock orealistiskt att i nuläget använda 
funktionsgrupp enligt NYHA som indikator eftersom detta f.n. endast undantagsvis noteras i 
primärvårdsjournaler, men det bör på sikt komma in som en viktig kvalitetsindikator. Både 
ACE-hämmare (alternativt ATII-antagonister) och betablockerare har en väldokumenterad 
effekt, men kan inte fördragas av alla patienter. I två studier uppnåddes en förskrivning av 
betablockerare på knappt 70% under optimala betingelser. 
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Registreringsformulär  HJÄRTSVIKT 
 
Vårdcentral/hälsocentral:…………………………………………………. 
 
Läkare …………………………………   Tidsperiod …………………… 

Patient UKG- NYHA- ACE-häm el. Betablockad 
Nr Ålder Kön diagnos klass ATII-antag.  
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