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ETT VIKTIGT STEG  MOT JÄMLIK VÅRD
I samband med världsdagen 
för PH den 5 maj bjöd vi för 
tredje året i rad in represen-
tanter från PAH-vården,

patientföreningar och beslutsfattare till 
en rundabords-diskussion för att diskute-
ra hur PAH-vården i Sverige kan bli mer 
jämlik. 

Diskussionen som leddes av moderator 
Henrik Hammar utgick från dokumentet 
”Nationell samsyn om kunskapsstyrd  
PAH- och CTEPH-vård” som är produkten 
av det samtal som förts sedan förra  
årets rundabordsmöte då deltagarna  
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”VÅRDEN HÅLLER HÖG KLASS MEN DEN 

KAN ALLTID BLI BÄTTRE”
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ETT VIKTIGT STEG  MOT JÄMLIK VÅRD
tog ett gemensamt beslut att ta fram  
riktlinjer för vården av PAH-patienter.

Dokumentet har under året arbetats 
fram gemensamt av Svensk förening för 
Pulmonell Hypertension, SveFPH och 
patientföreningen Nätverket PAH Sverige 
och undertecknades av Göran Rådegran, 
ordförande i SveFPH och Patrik Hassel 
ordförande i Nätverket PAH Sverige.

Undertecknandet av samsynsdokumentet 
är ett viktigt steg på vägen men nu måste vi 
tillsammans fortsätta arbetet. En viktig as-
pekt som togs upp under rundabords-dis-
kussionen var hur den jämlika vården ska 

mätas, förhoppningsvis är det ett ämne vi 
kan diskutera vidare på PAH-dagen 2019.

Vi på Actelion är glada över att få vara del 
i den positiva utvecklingen inom PAH-vår-
den. Vårt mål är att vara en naturlig partner 
till sjukvården och att ha ett nära samarbe-
te med patientorganisationen för PAH-pa-
tienter och deras anhöriga för att göra 
vad vi kan för att stötta patienterna i deras 
vardag.

Maria Lohm, 
Marknadsdirektör, Norden 
Actelion
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”JAG KÄNDE JU ATT DET VAR  
NÅGOT SOM INTE STÄMDE” 

6
NATIONELL SAMSYN SKA GE  

MER JÄMLIK PAH-VÅRD
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PAH-vården i Sverige håller hög klass men den kan alltid bli bättre, 
bland annat genom att öka samstämmigheten i arbetssätt och mottag-
ande av patienterna. Det säger Henrik Ryftenius, kontaktsjuksköter-
ska på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna.

V ården för patienter med PAH har genom-
gått en drastisk förbättring de senaste 
15 åren, I början av 2000-talet kom de 
första tablettbehandlingarna mot sjukdo-
men och i samma veva koncentrerades 

vården till speciella PAH-centra. I dag finns totalt 
sju PAH-centra. Ett av dem är beläget på Karolinska 
Universitetssjukhuset i Solna här arbetar Henrik Ryf-
tenius som kontaksjuksköterska. 

PAH-mottagningen i Solna har cirka 200 patienter 
anslutna och utgår till skillnad mot övriga PAH-center 
från en lungklinik istället för en kardiologklinik. Vår-
den är organiserad i multidisciplinära team där Henrik 
Ryftenius och kollegan Lise-Lotte Landenfelt Gestré 
är kontaktsjuksköterskor med en samordnande roll 
för omvårdnaden av varje patient.

– Man kan säga att vi fungerar som både ankare 
och advokat åt patienterna, vi samordnar allt, kopplar 
in de teammedlemmar som behövs och följer upp och 
utvärderar patienternas behov.

Teamet består förutom kontaktsjuksköterskorna av 
två läkare, tre fysioterapeuter, en dietist, en arbetste-

VI ÄR BÅDE ANKARE 
OCH ADVOKAT 
ÅT PATIENTERNA”

”

Henrik Ryftenius



Gemensam satsning på bättre vård   3

rapeut och en kurator.
Det är inte alla patienter som initialt anser att de 

behöver så mycket hjälp utöver själva läkemedels-
behandlingen när de skrivs in men Henrik Ryftenius 
försöker upprätta en relation med patienterna direkt 
när de kommer till mottagningen. För att ta reda på 
vad de har för specifika omvårdnadsbehov får de bland 
annat fylla i en sjukdomsspecifik hälsoenkät.

– Ofta ger enkäten en del information som patien-
ten inte tar upp själv, gällande till exempel psykiskt 
mående. Om hälsoenkäten tyder på att patienten är 
nedstämd kan vi erbjuda en kontakt med kuratorn, 
säger Henrik Ryftenius

På PAH-mottagningen i Solna har patienterna ett 
direktnummer till kontaktsjuksöterskorna.

– Det är viktgt att PAH-patienterna snabbt och 
enkelt kan få kontakt med oss, utan att behöva fastna i 
telefonkö, säger Henrik Ryftenius 

Han är själv engagerad i föreningen Svensk förening 
för Pulmonell Hypertension, SveFPH, och sitter i 
styrgruppen för Svenska PAH-registret, SPAHR. 
Enligt honom är dokumentet ”Nationell samsyn om 
kunskapsstyrd PAH- och CTEPH-vård” ett mycket 
välkommet initiativ.  

– Vi har via SPAHR och regelbundna möten med 
kollegor från hela landet diskuterat likheter och olik-
heter i våra verksamheter och funnit vissa områden 
där vi kan bli bättre. Genom att ha mer samstämmig-
het i vårt omhändertagande av patienten hoppas vi 
förbättra vården ytterligare, säger Henrik Ryftenius.

Tanken är att dokumentet ska nå ut till exempelvis 
beslutsfattare för att öka medvetenheten kring vilka 
resurser som behövs i PAH-vården.

– Förhoppningsvis leder det på sikt till att vi får ett 
nationellt vårdprogram likt de som finns inom bland 
annat cancervården

 En sak som enligt honom fattas är en tydlig arbets-
beskrivning för PAH-sjuksköterskor.

– När vi skickade ut en enkät till Sveriges alla 
PAH-sjuksköterskor för några år sedan såg vi att både 
arbetssätt och patientmottagande skilde sig åt mellan 
de olika PAH-centren. Tidigare var det mest vi sjuk-
sköterskor som drev förändringen men nu börjar även 
läkarna intressera sig, och det känns positivt, säger 
Henrik Ryftenius.

•  PAH-sjuksköterskan är ansvarig för om-
vårdnad, patientutbildning, läkemedelsmo-
nitorering, med mera

• Medicinskt ansvariga läkare 

•  Fysioterapeuter gör bedömning av fysisk 
förmåga och ger råd om träning och motion

• Dietister gör nutritionsbedömningar, strävar 
efter att optimera nutritionsstatus 

•Kurator erbjuder psykosocialt samtalsstöd 
för både patient och anhöriga

• Arbetsterapeut ger råd och information om 
energisparande arbetssätt

DET MULTI- 
DISCIPLINÄRA 
TEAMET

’’Vi har via SPAHR och regel-
bundna möten med kolle-
gor från hela landet disku-
terat likheter och olikheter 
i våra verksamheter och 
funnit vissa områden där vi 
kan bli bättre

   FAKTA



”DET BETYDER JÄTTEMYCKET ATT FÅ TRÄFFA SAMMA PERSONER VARJE GÅNG”
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Jag kände ju att det 
var något som inte 
stämde så det kän-
des bra att få träffa 
läkare som faktiskt 
kunde berätta vad 
felet var och att det 
fanns behandlingar 
jag kunde få.”

”

Dagny Lindquist 68 år från Trelleborg fick 
diagnosen PAH i början av 2015, då hade 
hon varit hos läkaren för andfåddhet och 
orkeslöshet flera gånger under ett par–tre 
år utan att få veta vad som var fel.

– De tog en massa tester som inte visade vad 
problemet var. Jag kände att jag inte mådde bra, blev 
trött av minsta lilla och så andfådd att jag nästan 
svimmade.

Till slut fick Dagny Lindquist en remiss till lung-
kliniken i Trelleborg där man upptäckte att hennes 
syresättning var så dålig att hon behövde syrgasbe-
handling 24 timmar om dygnet. Lungkliniken skickade 
henne vidare till PAH-kliniken på Skånes universi-
tetssjukhus. Efter ett antal, prover, bland annat en så 
kallad hjärtkateterisering konstaterades det att Dagny 
Lindquist hade PAH och att hjärtat var förstorat av den 
ökade belastningen. Även om beskedet kändes tungt 
var det ändå en lättnad att få veta vad det var som var 
fel.

– Jag kände ju att det var något som inte stämde så 
det kändes bra att få träffa läkare som faktiskt kunde 
berätta vad felet var och att det fanns behandlingar jag 
kunde få.

I dag träffar Dagny Lindquist sin läkare på PAH-mot-
tagningen en gång per år och ringer kontaktsjukskö-
terskan när hon känner att hon behöver. Däremellan 
träffar hon också sin läkare på lungkliniken i Trelle-
borg några gånger om året.

– Det är jätteskönt att bara kunna lyfta luren och 
ringa när det är något jag oroar mig för eller funderar 
över, kontaksjuksköterskan finns alltid där. Jag läser 
ofta på Facebook om människor som inte får bra vård 
så jag känner mig lyckligt lottad på den fronten, säger 
Dagny Lindquist.

I övrigt försöker Dagny Lindquist leva ungefär som 
innan hon blev sjuk, men med syrgasen som ständig 
följeslagare. Den gör att människor hon möter gärna 
lägger märke till henne och stirrar lite extra. 

– Jag tror att folk skulle titta mindre om fler kände 
till PAH, jag har flera vänner som jobbar inom sjuk-

vården som inte har en aning om vad PAH var för en 
sjukdom när jag fick diagnosen.

Ett stort hinder för Dagny är att kommunen inte 
vill ge henne något handikapptillstånd. Det gör det 
omöjligt för henne att ta sig ut ensam och till exempel 
handla, eftersom hon inte orkar gå någon längre 
sträcka.

– Som det är nu måste min man alltid köra mig, 
släppa av mig utanför affären och sen får jag stå och 
vänta medan han parkerar bilen. 

”DET BETYDER JÄTTEMYCKET ATT FÅ TRÄFFA SAMMA PERSONER VARJE GÅNG”

Trots att hon behöver ha med sig både syrgasmaskin 
och rollator när hon lämnar huset försöker Dagny 
Lindquist att hålla i gång.

– Jag motionerar inte direkt men försöker att pro-
menera runt kvarteret då och då. Min man är ett stort 
stöd, han peppar mig att kämpa på och fortsätta göra 
vardagliga saker som håller mig igång. 

Sommarhalvåret ägnar Dagny Lindquist åt att cam-
pa, hon och maken Ingvar har en säsongsplats utanför 
Trelleborg dit de åker med sin husvagn varje sommar.

– Vi brukar börja säsongen med att campa hos min 
ena dotter i Viby utanför Kristianstad en vecka före 
påsk, sen blir det säsongsplatsen några veckor och 
senare på sommaren en utflykt till min andra dotter i 
Åkerby utanför Skärplinge i Uppland. 
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Totalt tolv representanter från två olika pa-
tientföreningar, specialistvården, Sveriges 
Riksdag och industrin deltog i rundabords-
samtalet på Nordic Light Hotel i centrala 
Stockholm. Mötet var ett av omkring 80 

olika initiativ runt om i världen med syftet att öka 
medvetenheten kring Pulmonell Arteriell Hypertensi-
on (PAH). 

Moderator Henrik Hammar, tidigare moderat  
regionråd i Skåne, inledde mötet med att klargöra  
syftet med dagen, det vill säga att diskutera hur 

PAH-vården kan förbättras ytterligare. 
– Mängder av små diagnosgrupper behöver bättre 

vård, men de skulle, likt PAH, behöva en gemensam 
stark, professionell röst som företräder dem för att 
göra skillnad och förändra vården. I fallet PAH har 
patientföreningen och professionen tagit fram ett 
gemensamt dokument med den uttalade visionen; ”Att 
ytterligare förbättra livskvaliteten och överlevnaden vid 
PAH och CTEPH i Sverige, via jämlik och likvärdigt bra 
vård i hela landet, vid högspecialiserade kunskapscen-
ter”. Dokumentet som arbetats fram under året är 
första steget, nu är det dags att planera för nästa sa 
Henrik Hammar

På PH-dagen 2017 togs beslutet att patientorganisationen, PAH Sverige 
och tillsammans med PAH-specialister skulle skriva en handlingsplan för 

hur PAH-vården ska förbättras och bli mer jämlik, och där patienten är 
en del av lösningen. I år var det dags för parterna att underteckna doku-

mentet ”Nationell samsyn om kunskapsstyrd PAH- och CTEPH-vård” men 
också att börja planera nästa steg mot en ännu bättre PAH-vård.  

PAH-VÅRD 
JÄMLIK

NATIONELL SAMSYN SKA GE MER 

PH
DAGEN
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Patrik Hassel, ordförande i patientföreningen summe-
rar året som gått.

– Det har varit en positiv utveckling, vi kände att vi 
var rätt djärva när vi satte målet på förra årets möte. 
Dokumentet om samsyn är ett stort framsteg för oss 
som patientförening.

I dokumentet beskrivs även hur det multidisciplinä-
ra teamet runt patienten bör vara uppbyggt. Forskning 
på registerdata från Svenska PAH-registret, SPAHR 
har visat att det är viktigt att flera olika personalgrup-
per finns representerade i teamet. Registret hanteras 
av Uppsala Clinical research center UCR i Uppsala och 
finansieras av SKL.

– Sedan 2008 har SveFPH fört register över alla 
PAH-patienter i Sverige. Det är ett mycket värdefullt 
verktyg för att följa upp vården, sa Göran Rådegran.

Penilla Gunther undrar om pengarna från SKL 
räcker för att hålla registret, eftersom bristfälliga och 
kortsiktiga satsningar är något som många register 

brottas med. 
– SKL skulle behöva göra ett långsiktigt åtagande 

för att för att säkra kvaliteten i registren även i fram-
tiden.

RIKTLINJER PÅ VÄG

Även om alla Sveriges PAH-mottagningar arbetar 
multidisciplinärt är det enligt Henrik Ryftenius, 
PAH-sjuksköterska Karolinska Universitetssjukhuset, 
på lite olika sätt. Han hoppas på att överenskommel-
sen och de nya riktlinjerna för PAH-vården som är på 
väg ska göra att det blir tydligare vad som förväntas av 
de olika rollerna i teamet.

– Vi behöver lyfta blicken för att hitta sätt att mäta 
vårdkvaliteten och patientnöjdheten och där tror jag 
att ett mer standardiserat arbetssätt skulle hjälpa till.

Göran Rådegran tycker att det nuvarande upplägget 
med PAH-centren belägna på universitetssjukhusen 
fungerar bra i dag och ger närhet för patienterna.

Nina Dahlerup

Henrik Ryftenius och Penilla Gunther 

Inger Ros

Göran Rådegran
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– Många av dem som diagnosticeras med PAH är 
otroligt sjuka och då kan det vara svårt att själv ta 
ansvar för sin vård, det får komma senare när behand-
lingen ställts in och sjukdomen stabiliserats.

Maria Lohm, Actelion lyfter frågan om hur man ska 
mäta om vården är jämlik?

Patrik Hassel svarar att det där återstår en hel del 
arbete med att ta fram mätpunkter.

– Vi vet ännu inte riktigt hur vi ska göra, det är nu 
det riktiga arbetet börjar.

Göran Rådegran fyller i att höstens möte i SveFPH 
kommer att handla om att ta fram nationella riktlinjer 
för PAH-vården i dialog med patientföreningen.

AVSTÅNDET INGET PROBLEM

Penilla Gunther som själv har erfarenhet av att vara 
patient i samband med en hjärttransplantation och 
som engagerat sig mycket i patientinflytande undrar 
om patienterna känner att det är ok att åka en längre 

– Det finns ingenting som säger att det blir bättre 
vård för att alla centra jobbar exakt likadant, däre-
mot är det jätteviktigt att vi hela tiden fokuserar på 
patient-omhändertagandet och att vi pushar varandra 
att bli bättre.

Penilla Gunther, riksdagsledamot (KD) tycker att 
dokumentet är ett bra första steg men att det nu är 
viktigt att fokusera på nästa steg. En sak hon efterly-
ser är nationell handlingsplan för sällsynta diagnoser.

– EU tog beslut redan 2009 att alla medlemsländer 
ska ha en men det är ingen som följer upp det. Pro-
blemen är ganska lika varandra mellan olika sjuk-
domsområden men det behövs större engagemang på 
nationell nivå.

Inger Ros, upplever att det pratas för mycket om om-
händertagande i samsynsdokumentet. Hon menar att 
det är jätteviktigt att man tar hänsyn till hela patien-
ten, att vården behöver släppa in patienten mer och 
låta hen bli en del i teamet.

– Jag saknar en personcentrering, fokus bör läggas 
på hur patienten kan vara mer delaktig i sin vård och 
få möjligheter att leva så bra som möjligt, inte bara 
vårdas.

Inger Ros får medhåll av Henrik Ryftenius som 
också tar upp frågan med journal på nätet, han menar 
att den farligaste patienten är den som bara vill bli 
omhändertagen.

– Det blir mycket bättre om patienten kan vara 
delaktig och läsa sin egen journal, vi ser att följsam-
heten vid läkemedelsbehandling blir mycket bättre om 
patienten är ”med på tåget”.

Hanne Dahlerup menar att det måste finnas en ba-
lans på den punkten eftersom PAH är en så pass svår 
sjukdom.

’’Jag saknar en personcentre-
ring, fokus bör läggas på hur 
patienten kan vara mer delaktig 
i sin vård och få möjligheter att 
leva så bra som möjligt, inte 
bara vårdas.                   – Inger Ros

Henrik Thoursie och Henrik Hammar

Patrik Hassel
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sträcka för att få vård.

Peter Bäärnhielm från nätverket PAH Sverige svarar 
att hans uppfattning är att de bryr sig mindre om 
avståndet och mer om att behandlingen är bra.

Inger Ros menar att patientföreningen har en viktig 
roll att spela i att säga till patienten att det är bättre 
om vården är upplagd på det sättet.

– För mig är tryggheten i att gå till samma ställe 
viktigare än att ha nära till mottagningen, mycket för 
att jag litar på att ”mitt team” ser om min sjukdom 
försämras, jag har valt att fortsätta på PAH-centret i 
Linköping trots att jag har ett mycket närmare hemma 
i Jönköping, sa Nina Dahlerup.

PRIMÄRVÅRDEN BEHÖVER UTBILDNING

En fråga som lyftes av Henrik Hammar var hur vi 
får distriktssköterskorna ute på vårdcentralerna att 
reagera.

Hanne Dahlerup, styrelseledamot i nätverket PAH 
Sverige hade funderat på samma sak.

– Att nå distriktssköterskor är en av punkterna på 
vår agenda, trots att jag själv jobbat som sjuksköter-
ska i över 30 år, hade jag aldrig hört talas om PAH när 
min dotter, Nina fick diagnosen 2012.

Ett annat förbättringsområde är att få fler pa-
tienter att engagera sig, enligt Patrik Hassel har 
målet varit att ha en patientrepresentant knuten till 
varje PAH-center, men det har varit svårt att uppnå 
eftersom många inte ser värdet i att vara med i en 
patientförening.

– Tillsammans kan vi åstadkomma saker som man 
inte kan via en facebook-grupp. Men vi hoppas på den 
yngre generationen, i sommar ordnar vi en träff på 
Fårö för patienter under 40 och deras anhöriga.

Christine Cars-Ingels berättar att HjärtLung haft 
liknande problem men att de nu startat en hälso-
coachutbildning för patienter för att stärka sin röst i 
vården som nätverket PAH är välkomna att delta i.

Moderator Henrik Hammar summerade mötet och 
skickade med en önskan att de nya riktlinjerna för 
PAH-vården ska innehålla en tydlig nivåstrukturering 
så att det inte råder några tvivel om vem som har an-
svaret, dels mellan primärvården och specialistvården 
men även inom det multidisciplinära teamet.

– Utan tydliga riktlinjer finns en stor risk att sjukdo-
men hanteras fel av personal som inte har tillräcklig 
kompetens.

Pulmonell Hypertension (PH) är ett 
samlingsnamn på fem olika sjukdomar 

med högt blodtryck i lungkretsloppet, där 
Pulmonell arterial hypertension (PAH) 

och Chronic Thromboembolic Pulmonary 
Hypertension (CTEPH) ingår.

PH
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