regional vård- och behandlingsprocess i halland

Hjärtsvikt
EGENVÅRD
God kosthållning, undvika stort
alkoholintag och övervikt, samt
regelbunden fysisk träning har
god inverkan. Följsamhet till
medicinering är av största vikt.
Vid besvär såsom andfåddhet och
svullnad kontakta vårdcentral.
Se 1177.se, hjärtsvikt
Se Rikssvikt broschyrer

NÄRSJUKVÅRD
Läkare undersöker och tar
upp sjukhistoria, tar EKG och
blodprover.
Länk till Utredning av hjärtsvikt
öppenvård. Saknar http-adress
Läkare remitterar för hjärtultraljud,
men handlägger i övrigt oftast
självständigt på vårdcentral.

SPECIALISTVÅRD
Remiss till hjärtmottagning
för kardiologisk bedömning
med hjärtultraljud för att
bekräfta diagnos
Vårdriktlinje gällande
patienter med hjärtsvikt vid
övergång mellan
närsjukvård och
Hjärtmottagning

Egenvård är av största vikt.
Fortsatt handläggning enligt
överenskommelse med patient.
Remissvar med handläggningsplan för patienter
som kan hanteras av
vårdcentralen.

Hjärtsviktskompetent sjuksköterska/
läkare optimerar behandling.
Fortsatt handläggning enligt
överenskommelse med patient.

Vidare utredning på vårdcentralen.

Vårdriktlinje gällande
patienter med hjärtsvikt
vid övergång mellan
närsjukvård och
Hjärtmottagning

Om ingen hjärtsvikt eller
annan kardiologisk diagnos,
åter vårdcentralen för vidare
utredning.

Hjärtmottagning gör ultraljud och
kompletterar behandling vid behov.

REGIONVÅRD
Remiss till Lund/Göteborg
vid behov

Klaffkirurgi
Specialundersökningar

Identifierad hjärtsvikt som kräver
kardiologiskt omhändertagande
vidareutreds och behandlas på
hjärtmottagning. Kopplas till hjärtsviktssköterska.
Länk till sskbaserad hjärtsviktsmottagning. Saknar http-adress
Optimalt medicinskt behandlad,
stabil patient återremitteras till
vårdcentral.
Utifrån behov:
Fysioterapeut informerar om fysisk
aktivitet. Ev inneliggande träning.
Kurator ger samtalsstöd.
Arbetsterapeut bedömer .
Implantation av sviktpacemaker
och defibrillator till vissa patienter
efter optimerad farmakologisk
behandling.
Transplantationsutredning i fåtal fall.

Transplantationsutredning/hjärtpumps-behandling.
Remiss till Lund/Göteborg

Specialundersökningar

Överförs till öppenvård för fortsatt
utredning och behandling

Besök akutmottagning.
Läkare på Akutmottagning undersöker och tar upp sjukhistoria, tar
EKG och blodprover. Remitterar
ev. till Röntgenmottagning och
påbörjar behandling vid behov.
Lägger vid behov in patient för akut
behandling och utredning med hjärtultraljud för att fastställa diagnos.
Stabil patient remitteras för poliklinisk utredning på hjärtmottagning.
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