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Nyhetsbrev kardiologi 
170512 

 

Kardiologkonsult 

För icke-akuta ärenden sökarnummer 93104, vardagar kl 0800-1630, helger 

0900-1630. I andra hand söker man medicinbakjour på 93105. 

 

Trop T ska bytas mot Trop I 

Mer info on NÄR kommer från laboratoriemedicin när det är dags. Ska 

införas till alla samtidigt.  

 

Remiss till kardiologen för hjärtsviktsmisstanke 

 Glöm inte ta proBNP och EKG samt göra hjärteko innan ni remitterar 

pat till kardiologen för hjärtsviktsmisstanke.  

 Tanken är att Medicin- och rehabklinik ställer diagnosen hjärtsvikt och 

initierar behandlingen i hela länet. Hur detta sedan följs upp kommer 

det antagligen bli lokala rutiner. Förhoppningsvis kan vi få fram HÖK 

till hösten. 

 Det finns redan nu en dokument på VIS om kronisk hjärtsvikt som 

godkändes i marsmånad. 

 

HÖK aortavidgningar? 

Förslag om aortadilatationer på aorta ascendens som ämne för framtida HÖK 

var bra. Vi lägger det på minnet! 

 

Hjärtläkakonsultioner från Arvidsjaur 

Era hjärtpatienter ska till Piteå och ni ska kontakta Piteå kardiologerna! 

Kardiologerna var ovetandes om ert problem och dom tog åt sig feedbacken 

och skulle förbättra sin information. 

 

Utformning av recept på Brilique 

En del läkare skriver ett tidsbegränsat recept (K) för 365 dagar. Åsikterna 

var delade. Vissa skriver kur och vissa skriver t.o.m-datum i löpande text. 

Det finns fallgropar med alla rutiner och så även här. 
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Uppföljning av patienter som fått sviktpacemaker 

Vad det gäller sviktpacemaker-patienter finns det inga tydliga rutiner (ännu) 

för hur dessa ska följas upp. Så länge det inte finns någon överenskommelse 

med oss i primärvården så tycker även jag att dessa ska följas upp av 

kardiologen (vilket dom gör, eller?). Vi lägger även detta på minnet som en 

punkt i framtida HÖK och hjärtsvikt. 

 

Kan 5 hjärtkliniker enas? 

Det kommer att vara en utmaning att finna gemensamma rutiner för oss och 

5 olika kardiologkliniker i länet. Antagligen kommer vi behöva göra skillnad 

på hur man gör lokalt. Redan nu finns det lokala rutiner och vi får försöka 

identifiera dom redan existerande. Hör gärna av om ni tex har en rutin om 

hjärtsvikt i Gällivare! 

 

Sjukskrivning vid hjärtsvikt 

Angående sjukskrivning av hjärtsviktspatienter, önskar kardiologerna att en 

funktionsbeskrivning kunde räcka, utan att specifik NYHA klass behöver 

anges (eftersom den inte alltid är rättvisande). 

 

Maila mig! 

Återigen, om ni har några funderingar kring ovanstående, skicka gärna 

frågorna till mig så sammanfattar jag till alla, så att ni slipper att bli 

överbelamrade med “kedjebrev” i era inkorgar. 
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