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Kvalitetsfrågor, och specifikt
kring hjärtinfarktvård, är det
viktigaste området för diskus-
sion och utveckling inom Sven-
ska cardiologföreningen. Det
framkom vid de första ämnes-
konferenserna inom kardiologi
som har hållits. Konferenserna
möttes med stort intresse och
deltagarna kunde direkt få svar
på auditoriets, dvs föreningens,
synpunkter på en rad frågor
med hjälp av ett mentometer-
system.

Med syftet att finna nya former för
kommunikation mellan Svenska car-
diologföreningens styrelse och verk-
samhetsansvariga kardiologer på olika
sjukhus har de första ämneskonferen-
serna hållts. Omröstning med mento-
metersystem har genomförts i mer än
hundra frågor och utfallet har ibland va-
rit oväntat. Bland annat anser även kar-
diologer på mindre sjukhus att för-
eningens möten bör centraliseras till en-
staka större orter. 62 procent uppfattar
det som acceptabelt med AT-läkare i
primärjourlinjen och 38 procent anser
att endast kardiologer bör ingå i bak-
jourlinjen. Representanter för 62 olika
sjukhus har deltagit i konferenserna.

Bakgrund
Cardiologföreningens styrelse har

prövat olika vägar för att nå ut till sina
medlemmar och få en uppfattning om
var de står i olika frågor. Med syfte att
ge en bild av svensk kardiologi genom-
fördes i början av 1995 en enkät riktad
till kardiologiansvariga läkare vid

samtliga svenska sjukhus. Svarsfre-
kvensen var 100-procentig och materi-
alet kunde presenteras på ämneskonfe-
rensen. Utgående från enkätresultatet
utformades innehållet i ämneskonfe-
renserna. Avsikten med konferenserna
var att i ett antal specialitetsfrågor klar-
lägga deltagarnas uppfattning. För än-
damålet användes ett mentometersy-
stem, som gav möjlighet att direkt pre-
sentera resultatet av genomförda om-
röstningar. Förutom av styrelsen förbe-
redda frågor kunde nya frågor fritt for-
muleras av deltagarna under diskussio-
nens gång.

Enkät 
I enkäten som utgjorde bakgrunds-

material för ämneskonferensen fram-
kom flera intressanta förhållanden.
Bland annat framgick de kardiologian-
svariga läkarnas syn på betydelsen av

de olika frågor som drivs inom Cardio-
logföreningen. Viktigast ansågs kvali-
tetsfrågor och frågor om diagnostiska
kriterier vara (Figur 1). Mest angelägna
kvalitetsfråga var hjärtinfarktvård (Fi-
gur 2).

Inom utbildningsområdet framkom
att skriftliga utbildningsprogram för
specialisttjänst i kardiologi finns på de
flesta regionssjukhusen och på två tred-
jedelar av länssjukhusen.
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Figur 1. Viktigaste frågorna,
rangordnade efter framröstning. Siffran
anger hur många som markerat
ämnesområdet som ett av de viktigaste.
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Figur 2. Viktigaste kvalitetsfrågorna,
rangordnade efter framröstning.
Viktigaste ämnesområdet fick 3 poäng,
näst viktigaste 2 och tredje viktigaste 1
poäng. PTCA = perkutan transluminal
koronarangioplastik.
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och bedrivs i organiserad form endast
på 45 procent av regionssjukhusen och
25 procent av länssjukhusen.

Antalet vårdplatser för hjärtpatienter
är 20–25 per 100 000 invånare med en-
dast små skillnader mellan de olika ty-
perna av sjukhus. Antalet kardiolog-
ispecialister varierar däremot mycket;
15 länsdelssjukhus saknar kardiolog,
medan regionssjukhusen har upp till 28
specialister inom ämnesområdet. Hjärt-
sviktsmottagningar finns på 90 procent
av regionssjukhusen, på 50 procent av
länssjukhusen och på 40 procent av
länsdelssjukhusen. Vilka frågor som
uppfattades som viktigast inför ämnes-
konferensen framgår av Figur 3. Tyngd-
punkten ligger som väntat på de vanli-
gast förekommande sjukdomarna och
utbildning.

Uppläggning
Ämneskonferensernas program har

bestått av tre delar. Utöver inledande
presentationer av styrelsens arbete och
resultatet av föreningens enkät har
gruppdiskussioner efterföljda av slut-
diskussion mellan samtliga deltagare
ingått.

Vid slutdiskussionen har möjlighet
att ställa frågor och genomföra omröst-
ningar med hjälp av mentometersyste-
met förelegat. 

Utfall
I mentometeromröstningarna fram-

kom en rad intressanta förhållanden. 
1. Konferensen ställde sig positiv till

att:
försöka åstadkomma en modern lä-

robok om ischemisk hjärtsjukdom suc-

cessivt publicerad i Svensk Cardiologi
(61 procent ja, 24 procent ja med tve-
kan);

en ny vetenskaplig kardiologisk tid-
skrift på nordisk basis startas (gärna
med av Cardiologföreningens sponsrad
prenumeration);

Cardiologföreningen aktivt verkar
för förbättrad  efterutbildning för kardi-
ologer, t ex genom krav på viss utbild-
ningtidstid per år för bibehållande av
specialistkompetens (81procent ja).
40–80 utbildningstimmar per år uppfat-
tades som en lämplig nivå.

2. En fråga om placeringen av Car-
diologföreningens vårmöten besvara-
des av två tredjedelar med att man bor-
de begränsa dessa till Stockholm/Göte-
borg och eventuellt ytterligare ett ställe,
medan en tredjedel önskade att den nu-
varande större rotationen mellan flera
sjukhus behölls.

3. En stor majoritet ansåg att ämnes-
konferensen vid nästa tillfälle bör ägnas
åt bland annat diskussion av riktlinjer i
medicinska frågor (89 procent).

I slutdiskussionen ventilerades möj-
ligheten att starta ett svarsfaxsystem
som ger tillgång till kongresskalender
m m. Vidare föreslogs en databank för
vårdprogram. Tanken att utforma kar-
diologutbildningen i två steg med en
grundutbildning och en subspecialise-
rad påbyggnadsutbildning berördes
också.

De två första ämneskonferenserna i

kardiologi har mötts med stort intresse
och aktivt deltagande. Formerna för
konferenserna har medgivit både dis-
kussion i grupp och frågor till auditori-
et med direkt svar genom ett mentome-
tersystem. Arbetssättet har uppskattats
och konferenser av denna typ kan enligt
vår uppfattning ge en god bild av t ex
olika specialiteters uppfattning i aktuel-
la frågor. Vi kommer att fortsätta arbe-
tet med årliga ämneskonferenser och
tror att andra specialistföreningar kan
ha glädje av att använda arbetssättet.
Arbetet med programutformning inför
nästa konferens har påbörjats och kom-
mer att inledas med en enkät som ger
deltagarna möjlighet att påverka inne-
håll och utformning. •
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Figur 3. Viktigaste frågorna för
ämneskonferensen, rangordnade efter
framröstning. Viktigaste ämnesområdet
fick 3 poäng, näst viktigaste 2 och tredje
viktigaste 1 poäng. PTCA = perkutan
transluminal koronarangioplastik.


