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Hjärtsviktsprojekt Rehab Norra Skaraborg 
 

Inledning 
 

Under 2019 och 2020 har Närhälsans rehabmottagningar i Mariestad, Töreboda och 

Gullspång (MTG) varit delaktiga i ett Nära Vård Projekt i samarbete med kardiolog och 

rehabilitering på Skaraborgs Sjukhus (SkaS) Skövde. På grund av Coronapandemin blev 2020 

tyvärr ett annorlunda år där inget riktigt blev som det var tänkt. Trots detta är det viktigt med 

uppföljning och reflektion kring hur det har fungerat samt vilka förbättringsområden som 

behöver jobbas vidare med. Detta är ett internt arbete med syfte att summera rehabdelen i 

projektet samt utvärdera resultatet såhär långt. 

 

Bakgrund 

 

Nära vård projektet 

Projekt Nära vård Norra Skaraborg initierades av Östra hälso- och sjukvårdsnämnden och 

startades i november 2016. Det är ett projekt som i samverkan mellan kommunerna 

Mariestad, Töreboda, Gullspång och Västra Götalandsregionen utvecklar nära vård och 

samverkan för att möta invånarnas behov i norra Skaraborg. Genom olika delprojekt är målet 

att utveckla vårdformer som tillgodoser en nära vård och omsorg (1).  

 

Delprojekt: Patient med hjärtsvikt  

Ett av delprojekten handlar om patienter med hjärtsvikt. Enligt projektplanen ligger följande 

till grund för valet av patientgrupp: 

 

Kostnaderna för hjärtsviktsvården beräknas tredubblas till 2030. Det är en av de 

vanligaste orsakerna till slutenvård på Skaraborgs Sjukhus och risken för snabb 

återinskrivning är stor. Det stora antalet sjukhusinläggningar indikerar att det finns 

ett behov av att utveckla och säkerställa att patienter får en god och evidensbaserad 

vård i hela vårdkedjan (2). 

 

Hjärtsvikt är ett tillstånd då hjärtat inte klarar att förse kroppens vävnader med adekvat 

blodtillförsel. Tillståndet drabbar ca två procent av befolkningen. Förekomsten hos personer 

över 80 år är ca 10 procent. Hjärtsvikt orsakas alltid av en eller flera bakomliggande 



 

 

sjukdomar, där kranskärlssjukdom och högt blodtryck är de vanligaste. Vanliga symptom vid 

hjärtsvikt är andfåddhet, trötthet och ödem. Vid långvarig eller svår hjärtsvikt påverkas andra 

delar av kroppen, exempelvis hjärn- och skelettmuskelfunktion, vilket medför ökad trötthet 

och nedsatt livskvalitet. Upprepat behov av sjukvård är vanligt. Prognosen vid hjärtsvikt är 

dålig men med rätt behandling kan den förbättras, men trots detta så är många patienter med 

hjärtsvikt underbehandlade (3). 

 

I projektet har en kartläggning av hjärtsviktspatientens hela resa vid nyinsjuknande och 

återinsjuknande samt patientintervjuer legat till grund för att identifiera ett antal förslag till 

förändringar som ska förbättra vården för patienter med hjärtsvikt. Patientintervjuer visade 

bland annat ett behov av ökad tillgänglighet och information samt stöd kopplat till oro och 

frågor kring vardagslivet. 

 

Några av förbättringsförslagen som man jobbat vidare med är: 

• Hjärtsviktsansvariga sjuksköterskor på vårdcentralerna 

• Fysisk träning utformat av fysioterapeut 

• Förkorta samtliga ledtider i patientens sjukresa 

 

Resultatet blev en kartläggning av patientens resa enligt nedan. 

 

 
 

 

Kontakt med VåC pga 
hjärtsviktssymptom

Bedömning hos fast VåC-läk inom 3 
dagar för status, EKG, NT-pro-BNP 

mm

Ultraljud hjärta på fyslab inom 1 
månad

Fyslabsläk - remiss till sviktmott 
(ssk inom 2 v, läk inom 4 v), besked 

till pat och svar till PV 

Information, utredning, behandling 
på sviktmott SkaS, Riks-Svikt, fysio-

/arbetsterapeut, kurator 

Remiss till VåC där sviktansvarig 
ssk tar kontakt med patienten inom 

2 veckor 

Besök hos sviktansvarig ssk på VåC 
om 6 månader, hos läk om 1 år, vb 

rehab, kurator

Stabila patieter: direktspår till 
Närhälsan rehab:

- Teambesök fysio-/arbetsterapeut

-Träning uppfölj 6 mån

- Hembesök vb

Alt följs pat av HSV 
 

Patientens sjukresa vid insjuknande 



 

 

Inom hjärtsviktsprocessen arbetas det med enkla kontaktvägar och nätverksträffar två gånger 

per år. I nätverksträffarna ingår hjärtmottagningen, sviktansvariga sjuksköterskor i primärvård 

och kommun samt fysioterapeuter från Närhälsans rehabmottagningar i MTG. Träffarna är ett 

tillfälle för att dela erfarenheter och frågeställningar samt förbättra samarbete och arbetssätt.  

 

För ytterligare information, se: 

https://www.vardsamverkan.se/organisation/delregionalvardsamverkan/skaraborg/Samverkans

omraden/nara-vard-skaraborg/vard-och-stod-delprojekt-2/ 

 

Hjärtsvikt och fysisk träning 

I de nationella riktlinjerna för hjärtsjukvård skriver Socialstyrelsen följande: 

 

Hjärtsvikt innebär en ökad risk för förtida död och sänkt livskvalitet. Vidare kan 

sjukdomen leda till rörelserädsla, minskad aktivitet i dagliga livet och en nedsatt 

kondition. En viktig del av behandlingen vid hjärtsvikt är därför fysisk träning 

(konditions- och styrketräning) som är regelbunden, individanpassad och utformad av 

fysioterapeut. (3) 
 

Som det framgår i Socialstyrelsens riktlinjer för hjärtsjukvård är fysisk träning vid hjärtsvikt 

en viktig del i behandlingen. Det påtalas även att fysisk träning som behandling vid hjärtsvikt, 

trots ett gott vetenskapligt underlag, är underutnyttjad. Socialstyrelsens riktlinjer belyser även 

vikten av att rehabilitering i form av fysisk träning inleds så snart som möjligt och 

inledningsvis utförs under handledning av fysioterapeut (3).  

  

Inom hjärtsjukvården på Skaraborgs Sjukhus (SkaS) erbjuds patienter med hjärtsvikt kontakt 

med fysioterapeut för fysisk träning. Tyvärr har man sett att en stor andel av patienterna i 

norra Skaraborg tackar nej till fysioterapeutiska insatser. Detta bedöms bero på patienternas 

hälsotillstånd med begränsat ork samt avståndet till SkaS Skövde som för invånarna i norra 

Skaraborg ligger mellan 3,5 och 8 mil enkel resa. Ett annat bekymmer är tillgängligheten till 

fysioterapeut inom hjärtrehabiliteringen på SkaS Skövde där väntetiden har varit betydande. 

 

Träning i primärvård 

För att tillmötesgå patienternas behov av en tidig kontakt med fysioterapeut samt en nära vård 

arbetades det fram ett nytt förslag kring patienternas träning. Efter ett noggrant förarbete och 

riskbedömning i dialog med kardiologen blev resultatet att remittera patienter med 

nydiagnostiserad hjärtsvikt till primärvården för träning. Inom projektet remitteras således 

patienter bosatta i norra Skaraborg med nydiagnostiserad hjärtsvikt, som av 

hjärtsviktsmottagningen bedöms stabila, till fysioterapeut inom Närhälsans rehabmottagningar 

i Mariestad, Töreboda och Gullspång (MTG).  

 

https://www.vardsamverkan.se/organisation/delregionalvardsamverkan/skaraborg/Samverkansomraden/nara-vard-skaraborg/vard-och-stod-delprojekt-2/
https://www.vardsamverkan.se/organisation/delregionalvardsamverkan/skaraborg/Samverkansomraden/nara-vard-skaraborg/vard-och-stod-delprojekt-2/


 

 

Genomförande 

 

Patientflöde rehab 

Under 2018 gjordes en regional flödeskartläggning för patienter med hjärtsvikt inom 

Närhälsan Rehab. Flödet är utformat utifrån aktuell evidens och behandlingsriktlinjer. Våren 

2019 gjordes en lokal anpassning av det regionala hjärtsviktsflödet så det omfattar det lokala 

arbetssättet i projektet. Detta innebär ett direktspår till rehab i primärvård för patienter som 

diagnostiseras med hjärtsvikt. Remiss skickas så snart kardiologen bedömer att patienten är 

stabil och kan påbörja sin träning.  

 

Patienterna med hjärtsvikt som remitteras till Närhälsan Rehab i Mariestad, Töreboda och 

Gullspång inom Nära vård projektet erbjuds behandling enligt flödet. Behandlingen bygger på 

ett personcentrerat arbetssätt där första besöket är ett teambesök med patient, eventuellt 

anhörig, arbetsterapeut och fysioterapeut. Vid detta besök utformas en rehabplan som utgår 

ifrån patientens mål och behov.  

 

Ett huvudsyfte är att stimulera och motivera patienterna till livslång fysisk träning och aktiv 

livsstil. En viktig del av målsättningen är därför att hitta ett sätt att fortsätta med träning och 

fysisk aktivitet efter avslutat behandlingsperiod. Rehabmottagningarna har kontakt med lokala 

gym och föreningsliv, till exempel den lokala hjärt- och lungförening. Här kan patienterna 

träffa andra med liknande besvär samt delta i gemensamma aktiviteter som träningsgrupper 

och stavgång. För att utvärdera om patienten ökar sin fysiska aktivitet och träning används 

Haskells frågor om fysisk aktivitet och träning samt Frändin/Grimby aktivitetsskala som båda 

är självskattningsformulär.  

 

För att uppmärksamma behov samt utvärdera arbetsterapeutiska insatser (exempelvis stöttning 

med dagliga aktiviteter, energibesparande åtgärder, hjälpmedelsförskrivning eller 

bostadsanpassning) får patienten skatta dagliga aktiviteter i självskattningsformuläret 

”Aktivitetsförmåga” (Arbetsterapin, Rehab, Rehabiliteringskliniken., SÄS Borås 2013).  

 

Utöver upprättandet av rehabplanen finns det tid för frågor och information samt planering av 

kommande besök och träningstider. Efter teambesöket träffar patienten fysioterapeut och 

arbetsterapeut individuellt för tester och bedömning inför träningsperiod och behandling. Hos 

fysioterapeuten utförs tester enligt testprotokollet som används vid test av patienter med 

hjärtsvikt inom hjärtrehabiliteringen på SkaS Skövde. Detta innebär bedömning av fysisk 

kapacitet med symptombegränsat cykeltest enligt WHO-protokollet samt bedömning av 

muskelfunktion med axelflexionstest samt tåhävningstest, manual från SEPHIA används. 

Patienter som tillhör NYHA klass III eller IV utför inte cykeltest utan istället 6 minuters 

gångtest. I övrigt används 30 sek Chair Stand Test för en funktionell bedömning av 

muskelstyrkan i nedre extremitet. 

 



 

 

Efter bedömningen initieras en träningsperiod (ej gruppbaserat) på 3 månader med handledd 

träning med fysioterapeut enligt rekommendationerna i FYSS. Beroende på patientens mål 

och funktionsnedsättning kan annan träning/behandling också vara relevant vid exempelvis 

smärtproblematik, gång- eller balansnedsättning. Vid behov av arbetsterapeutiska insatser 

träffar patienten arbetsterapeut parallellt. Besöken kan ske på mottagningen, i hemmet eller 

utanför mottagningen som exempelvis på gym, hjälpmedelscentral eller vid aktiviteter utan 

för hemmet (till exempel inköp). 

 

Träningsperioden avslutas med utvärdering, självskattningsformulär och tester samt ett 

teambesök för uppföljning av rehabplanen. Vid det avslutande teambesöket utfärdas vid behov 

fysisk aktivitet på recept (FaR) samt en plan för fortsatt träning och fysisk aktivitet. Vid behov 

erbjuds besök utanför mottagning (tex på gym) för genomgång av träningsprogram eller 

liknande. Vid oro kan det vara värdefullt att få prova träningen i rätt miljö men med stöd av 

fysioterapeut. Efter ytterligare 3 månader erbjuds patienten ett återbesök för uppföljning samt 

test av fysisk kapacitet och muskelfunktion.  

 

Alla tillbud eller avvikelser registreras och behandlas enligt gällande riktlinjer. Detta är av 

stor vikt för fortsatt kvalitets- och patientsäkerhetsarbete. 

 

Riskbedömning 

Traditionellt testats och tränar patienter med hjärtsvikt hos fysioterapeut på 

hjärtrehabiliteringen inom specialistvården. Att erbjuda samma tester och behandling inom 

primärvården är nytt och därav finns ett behov av forskning inom området. Patienterna som 

remitteras till primärvården i MTG skall få samma fysioterapeutiska behandling som de hade 

fått på SkaS Skövde. Alla tester utförs på samma sätt och med likvärdig utrustning. Det 

fysioterapeutiska behandlingsupplägget är således detsamma men i projektet tillkommer 

kontakten med arbetsterapeut. Det som i övrigt skiljer sig åt är tillgången till akut läkarvård. 

Som en del i riskbedömningen inhämtades information från fysioterapin på SkaS Skövde 

gällande avvikelser i samband med träning eller test av patienter med hjärtsvikt. Enligt 

enhetschefen för fysioterapeuterna som arbetar inom hjärtsjukvården finns det på SkaS 

Skövde och Lidköping inga avvikelser gällande patienter med hjärtsvikt i samband med test 

eller träning. Några patienter har fått blodtrycksfall och någon enstaka har sjunkit i blodsocker 

i samband med träning men detta har inte resulterat i någon avvikelse.  

 

På rehabmottagningarna i Mariestad, Töreboda och Gullspång är all personal utbildade i S-

HLR och utbildningen repeteras kontinuerligt. Det finns tillgång till hjärtstartare och all 

personal är utbildade i användandet. Hjärtsviktsmottagningen bedömer när patienten är stabil 

och lämplig för träning i primärvård. Hjärtmottagningen skickar remiss med aktuell 

information om patientens hälsotillstånd. I samråd har ett dokument gällande information som 

skall finnas i remissen utformats, se Bilaga 1. Fysioterapeut och arbetsterapeut tar kontakt 

med hjärtmottagningen vid behov. Gällande blodtrycksfall och sjunkande blodsocker är detta 



 

 

inte ovanligt i samband med träning och det finns sedan tidigare en beredskap för detta. 

 

Kompetens 

Som en del i Nära vård projektet gjordes en utbildningsinsats utformat av kardiolog och 

hjärtsjuksköterska riktat till sjuksköterskor i primärvård och kommun med syfte att höja 

kunskapen om hjärtsvikt. Rehabpersonalen (arbetsterapeuter och fysioterapeuter) som skulle 

arbeta med hjärtsviktspatienterna deltog också i denna. Fysioterapeuterna fick även auskultera 

inom hjärtrehabiliteringen på SkaS Skövde för information samt praktisk genomgång av tester 

med mera. För att säkerställa rätt utförande av symptombegränsat cykeltest och 

muskelfunktionstester har praktisk övning utförts upprepade gånger på respektive enhet.  

 

Resultat 
 

Sammantaget har 31 patienter med nydiagnostiserad hjärtsvikt remitterats till 

rehabmottagningarna i MTG för hjälp med träning i perioden 2019-07-01 – 2020-12-31. 

Ledtiden från mottagande av remiss till första besök ligger i snitt på 12 dagar. Sju av 

patienterna avböjde kontakt och i de flesta fall avböjdes kontakten på grund av den rådande 

situationen med Coronapandemin. 21 patienter har fått ett teambesök med fysioterapeut och 

arbetsterapeut. Vid teambesöket upprättas en behandlingsplan. Ledtiden för utvärdering av 

rehabplan ligger på 3 - 5 månader.  

 

Totalt har nio patienter haft ett behov av arbetsterapeutiska insatser (energibesparande 

åtgärder, hjälpmedelsförskrivning eller bostadsanpassning). Tre patienter har inte deltagit i ett 

teambesök. I ett fall är det oklart varför teambesöket inte blivit av men de övriga två 

patienterna har varit under 45 år och teambesök har inte bedömts relevant. Behovet av 

arbetsterapeutiska insatser i hela patientgruppen motsvarar 38 %. Syftet med teambesöket är 

även att ge patienterna information om vilka arbetsterapeutiska insatser som finns om behovet 

uppstår i framtiden.  

 

Fördelningen av arbetsterapeutiska insatser: 

 

89 % hjälpmedelsförskrivning 

44 % energibesparande åtgärder 

11 % bostadsanpassning 

 

Tyvärr blev året 2020 ett år som dominerades av den globala Coronapandemin. Patienter med 

hjärtsvikt räknas som riskgrupp gällande covid-19 och är dessutom ofta över 70 år vilket 

också räknas som en riskfaktor. Under våren rekommenderades personer i riskgrupp att 

isolera sig och undvika kontakter utan för hemmet. Av denna anledning har patienterna under 

perioden inte tränat på mottagningen i den utsträckning som det var tänkt. Detta gäller även 

patienter som tränat inom hjärtrehabiliteringen på sjukhus.  



 

 

 

Inom projektet har 12 patienter tränat på mottagningen under handledning av fysioterapeut. 

Övriga har tränat inom friskvården eller hemma med utprovat träningsprogram. Flera 

patienter har under pågående träningsperiod på mottagningen avbrutit träningsperioden för att 

övergå till hemträning på grund av pandemin. Vid behov har patienterna erbjudits hembesök. 

46 % av patienterna har haft ett eller flera hembesök av fysioterapeut och/eller arbetsterapeut.  

 

Vid utvärdering av fysisk kapacitet har 83 % av patienterna som tränat på mottagningen 

förbättrat sig medan 17 % visade oförändrade resultat alternativt en mindre förbättring. Ingen 

patient var sämre vid avslutad träningsperiod. Gällande muskelfunktionstesterna hade 

samtliga patienter som tränat på mottagningen förbättrat sin muskelstyrka i nedre och/eller 

övre extremitet.  

 

I gruppen med patienter som valt att träna inom friskvården eller hemma hade 67 % förbättrat 

både fysisk kapacitet och muskelstyrka. De patienter som fått stöd gällande ADL av 

arbetsterapeut uppgav alla vid utvärdering (självskattning) en förbättrad ADL-förmåga.  

 

Tyvärr har flera patienter lämnat återbud och inte utfört uppföljande tester på grund av 

situationen med pandemin. Här finns det brister i rutinerna för att fånga upp och följa upp 

patienter som lämnat återbud. Ett flertal gånger har skattningen av fysisk aktivitetsnivå 

uteblivet i samband med uppföljning/utvärdering vilket givetvis är olyckligt. Även här finns 

det ett behov av att se över rutiner och överenskommet arbetssätt. 

 

Ett av målen med projektet är att flera patienter med hjärtsvikt skall få tillgång till 

fysioterapeutledd fysisk träning. För att utvärdera detta har Regional Vårdanalys bidragit med 

statistik från Skaraborgs Sjukhus (SkaS) samt primärvården i Skaraborg.  

 

I diagrammet nedan ses andelen patienter med nydiagnostiserad hjärtsvikt som är bosatta i 

Mariestad, Töreboda eller Gullspång (MTG) och som träffat fysioterapeut för sin hjärtsvikt 

under 2018 innan projektstart samt under projektet (juli 2019 – september 2020). Än så länge 

går det endast att få fram statistik till och med september 2020. Statistiken från SkaS visar 

patienter som träffat fysioterapeut vid minst ett tillfälle och inte om patienten haft flera besök 

eller deltagit i fysioterapeutledd fysisk träning. Statistiken från primärvården inkluderar enbart 

patienter som ingått i projektet och inte patienter som fått andra fysioterapeutiska åtgärder 

kopplat till sin hjärtsvikt. 



 

 

 
 

Statistiken visar att 24% av patienterna med hjärtsvikt bosatt i MTG har träffat fysioterapeut 

för sin hjärtsvikt under 2018. Under projektperioden har 41% av patienterna träffat 

fysioterapeut vilket är en ökning med 71%. Värt att nämna är att projektperioden inkluderar 

hela 2020 som dominerades av Coronapandemin medan 2018 var innan pandemin. Resultatet 

visar även en omställning av vården från specialistvård till primärvård. I diagrammet nedan 

ses andelen nydiagnostiserade patienter som har träffat fysioterapeut för sin hjärtsvikt i MTG 

jämfört med övriga Skaraborg från juli 2019 till och med september 2020. Under denna 

period har 41% av patienterna bosatta i MTG träffat fysioterapeut för sin hjärtsvikt medan det 

i övriga Skaraborg endast är 12% av patienterna som träffat fysioterapeut.  
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Även om en större andel av patienterna med hjärtsvikt tillhörande MTG fick tillgång till 

fysioterapeutledd fysisk träning jämfört med patienterna i övriga Skaraborg rör det sig fortsatt 

om mindre än hälften av patienterna. Detta beror delvis på Coronapandemin men även på 

andra faktorer som behöver identifieras och bemötas. Samarbetet med 

Hjärtsviktsmottagningen på SkaS fortsätter och förhoppningen är att andelen patienter som 

remitteras och deltar i fysioterapeutledd fysisk träning fortsätter att öka.   

 

Avvikelser 

Inga avvikelser eller tillbud i samband med test eller träning av patienter med hjärtsvikt har 

förekommit på några av rehabmottagningarna i Mariestad, Töreboda eller Gullspång. Vid 

oklarheter eller om patienter visat tecken på instabil hjärtsvikt har hjärtmottagningen 

kontaktats enligt överenskommelse. 

 

Sammanfattning 
Projektet har än så länge fungerat bra även om det finns ett behov av att se över rutiner och 

arbetssätt för att säkerställa att patienterna får en evidensbaserad vård av hög kvalitet. Tyvärr 

har Coronapandemin försvårat behandlingen av patienterna med hjärtsvikt och utvärderingen 

av projektet. Arbetet fortlöper och förhoppningsvis kan testning och träning i primärvård vara 

ett område för framtida forskning. Socialstyrelsen skriver följande i riktlinjerna för 

hjärtsjukvård: 

 
”Under de senaste 30–35 åren har insjuknande och dödlighet i olika hjärtsjukdomar 

stadigt minskat i landet. Hjärt-kärlsjukdom är dock fortfarande den största folksjukdomen 

i Sverige i dag. Hjärt-kärlsjukdom kan i stor utsträckning minskas genom effektiv 

prevention och behandling. Det är därför viktigt att hjärtsjukvården fortsätter att 

utvecklas med hjälp av nya effektiva behandlingsmetoder. Både nya och redan beprövade 

åtgärder behöver prioriteras och användas på ett balanserat sätt, så att sjukvårdens 

resurser används på ett så bra sätt som möjligt.” (3) 

 

Det överenskomna arbetssättet i MTG är nytt och bedrivs inte helt utan svårigheter då det 

finns ett ständigt behov av kompetens- och kvalitetsutveckling. Förhoppningen är dock att 

arbetssättet kan bidra till att flera patienter med hjärtsvikt får tillgång till fysioterapeutledd 

fysisk träning. Eftersom träningen är frekvent under en längre period bedöms den nära vården 

vara en viktig komponent för att motivera och underlätta för patienterna. Detta ligger i linje 

med omställningsarbetet och utvecklingen av den nära vården. Arbetssättet bidrar även till en 

mera jämlik vård för patienter som har lång resväg till specialistmottagningarna. I framtiden 

kan ett digitalt teamarbete vara ett sätt att stärka och förbättra vården för patienter med 

hjärtsvikt.  

 

 



 

 

Frågor att jobba vidare med: 

Har vi gjort tillräckligt för de patienter som avböjt att komma till oss eller de som lämnar 

återbud?  

Hur ska vi få till en jämlik vård? 

Vad är patientens behov och hur kan man tillgodose det? 

Hur kan vi nyttja digitaliseringen, att ha professionsteam/dialog med kardiolog på distans? 

Vad är riskerna i förhållande till nyttan? Patientnyttan? Ekonomiska nyttan? 

Hur ska vi fortsätta jobba med omställningen – nära vård? 

 

 

Rapporten är utformat i samarbete med: 
 

Mia Gustavsson, Projektledare för Nära Vård Norra Skaraborg 

Nils-Gunnar Främberg, Projektledare för Nära Vård Norra Skaraborg 

Jana Bjarby, Kardiolog SkaS Skövde och delprojektledare för Process - patient med hjärtsvikt 

Maria Qvarnström, Områdeschef Närhälsan Rehabilitering R8  

Erika Thunborg, Enhetschef Närhälsan Rehabilitering Mariestad, Töreboda och Gullspång 

Catarina Karlberg, Statistiker Regional Vårdanalys 
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Bilaga 1 

 

Remissinformation hjärtsvikt 
Vid remittering av patienter med hjärtsvikt till Närhälsans rehabmottagningar i Mariestad, 

Töreboda och Gullspång bör följande information finnas i remissen: 

 

NYHA-klass. 

Typ av hjärtsvikt. 

Medicinering (även vid behov ordination på diuretika). 

Blodtryck - framförallt om patienten ligger lågt eller högt samt eventuella gränsvärden för 

patienten. 

Pacemaker/ICD. 

Bröstsmärta. 

Övriga sjukdomar, exempelvis diabetes, hypertoni, annan hjärtsjukdom eller lungsjukdom. 

Eventuella restriktioner, exempelvis intervallträning. 

Behov av AT-insatser och/eller hembesök. 

Vem har det fortsatta medicinska ansvaret för patienten (så vi vet vem vi skall kontakta vid 

behov). 

Information om eventuellt återbesök. 

 
 

 


