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Høringssvar vedrørende anbefalinger for en sammenhængende sundhedsindsats 
ved akut opstået sygdom og skade 
 

Sundhedsstyrelsen har den 1. november 2019 udsendt anbefalinger for en 
sammenhængende sundhedsindsats ved akut opstået sygdom og skade. Hjerteforeningen 
har på vegne af Danske Patienter deltaget i Sundhedsstyrelsens tværgående faglige 
arbejdsgruppe vedrørende sundhedsindsats ved akut opstået sygdom og skade.  

Hjerteforeningen har følgende bemærkninger:  

En hurtig og korrekt diagnosticering og behandling af patienter med akutte 
hjertesygdomme er helt central for patienternes overlevelse og mulighed for at leve videre 
med færrest mulige mén. Derfor finder Hjerteforeningen det beklageligt, at 
Sundhedsstyrelsens udkast til anbefalinger for den akutte sundhedsindsats er en klar 
forringelse af de akutte hjertepatienternes mulighed for den nødvendige hurtige udredning 
og behandling. Antallet af dødsfald, som skyldes hjerte-kar-sygdom, er indenfor de 
seneste år halveret, hvilket bl.a. skyldes, at mange akutte hjertepatienter visiteres korrekt 
og behandles på specialiserede afdelinger. Det kan vi miste med de nye anbefalinger.  

Hvis de foreliggende anbefalingerne på akutområdet vedtages, vil akutte hjertepatienter i 
fremtiden kunne blive indlagt på en akutmodtagelse og eventuelt på en medicinsk afdeling, 
der ikke har specialkendskab til kardiologi, hverken på læge- eller sygeplejerskeniveau. 
Det bekymrer Hjerteforeningen, da vi vurderer, at det kan have alvorlige konsekvenser for 
diagnostik og behandling af akut indlagte patienter med hjertesygdom og ultimativt true 
patientsikkerheden.  

Hjerteforeningen frygter endvidere, at anbefalingerne vil bidrage til øget ulighed, da 
mulighederne for hurtig diagnose og behandling vil variere meget fra akuthospital til 
akuthospital.  

Den nye akutmediciner er generalist og kan ikke forventes at kunne løse opgaver på 
speciallægeniveau inden for alle specialer. Behandling af hjertepatienter er en 
specialopgave, som bør varetages af specialuddannet sundhedspersonale, både læger og 
plejepersonale med de nødvendige kompetencer. Med det foreliggende udkast til 
anbefalinger sidestiller Sundhedsstyrelsen hjertepatienter og kardiologi med andre mindre 
akutte internmedicinske patienter og specialer, hvilket er en stor fejl, da tiden er en helt 
afgørende faktor ved udredning og behandling af akutte hjertesygdomme.  



Side 2 af 2 

Hjerteforeningen finder det helt utilfredsstillende, at Sundhedsstyrelsen anbefaler, at 
”umiddelbar adgang til telefonisk rådgivning af kardiologer” ved modtagelse af akutte 
somatiske patienter er tilstrækkeligt. Hjerteforeningen mener, at der skal være et 
specialiseret kardiologisk afsnit med kardiologisk vagtlag, kardiologisk sygeplejefaglig 
ekspertise og mulighed for kompetent kardiologisk monitorering på sygehuse, som 
modtager akutte hjertepatienter. 

I Sundhedsstyrelsens anbefalinger på akutområdet fra 2007 fremgår det, at der i vagtlaget 
skal være speciallæger med kompetence til at foretage akutte ultralydsundersøgelser, 
herunder ekkokardiografi. Dette er fjernet i det nuværende udkast, hvilket Hjerteforeningen 
er meget bekymret over, da ekkokardiografi er en helt central undersøgelse i den akutte 
diagnostik af hjertepatienter.  

En anden bekymring omhandler de akutte patienter, der indlægges med andre diagnoser 
end kardiologiske. Mange patienter i akutmodtagelsen har en hjertesygdom, men er 
indlagt af anden grund. De fleste akutmodtagelser modtager også kirurgiske patienter, 
hvor der ofte kan opstå akutte kardiologiske problemstillinger, og der derfor er behov for 
en kardiologisk vurdering af patienten inden operation. Her kan det være altafgørende, at 
læger med kardiologisk træning og uddannelse er umiddelbart til rådighed. Med 
Sundhedsstyrelsens udkast til anbefalinger, vil der ikke være kardiologisk beredskab til 
disse opgaver, hvilket potentielt kan medføre fatale forsinkelser.  

Samlet set kan Hjerteforeningen ikke bifalde anbefalingerne i den nuværende form. 

Med venlig hilsen 

 
Anne Kaltoft  
Adm. direktør  
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