
❙ ❙ Trots förbättrad farmakologisk be-
handling av svår hjärtsvikt är prognosen
fortfarande dålig, framför allt för patien-
ter med dilaterad vänsterkammare. Ef-
tersom behovet av donerade hjärtan för
transplantation vida överskrider till-
gångarna har intresset för rekonstruktiv
kirurgisk behandling av hjärtsvikt ökat.
Partiell vänsterkammarreduktion (även
kallad Batistaoperation) syftar till att
minska väggtensionen och återskapa
normala volym- och muskelförhållan-

den hos patienter med dilaterad kardio-
myopati. Denna operation, utvecklad av
den brasilianske kirurgen Randas Batis-
ta, har blivit internationellt mycket upp-
märksammad då korttidsresultaten varit
lovande och har också i begränsad om-
fattning utförts i Sverige. 

Det förmodligen största homogena
materialet bestående av 62 patienter
med en medelålder av 54 år (76 procent
män) i grav svikt (NYHA, New York
Heart Association, funktionsklass III:
38 procent; IV: 62 procent) och med
optimal farmakologisk behandling
som opererades mellan 1996 och 1999
på Cleveland Clinic, Ohio, USA, har
nu analyserats avseende 3-årsuppfölj-
ning.

Resultaten visade att partiell vänster-
kammarreduktion ledde till bibehållen
minskad vänsterkammardilatation och
ökad ejektionsfraktion. Även om 3-års-
överlevnaden var 60 procent, var bara
26 procent av patienterna fria från hjärt-
svikt utan annan kirurgisk sviktbehand-

ling, det vill säga transplantation eller
mekanisk vänsterkammarassistans.

Riskfaktorer för misslyckat resultat
var högt tryck i vänster förmak, högt sy-
stoliskt lungartärtryck och minskad
maximal sygaskonsumtion vid arbete.

Kommentar:
Partiell vänsterkammarreduktion enligt
Batista är trots lovande initiala resultat
förenad med en stor misslyckandefre-
kvens. Detta gör att operationsmetoden
inte skall användas när andra etablerade
kirurgiska ingrepp vid hjärtsvikt är till-
gängliga såsom hjärttransplantation.
Nya kirurgiska operationsmetoder mås-
te utvärderas i kontrollerade kliniska
studier för att rätt kunna tolkas och först
därefter kunna ingå som alternativ och
tillägg till annan behandling.
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Partiell vänsterkammarreduktion vid dilaterad kardiomyopati
inget alternativ till hjärttransplantation

Svensk frontlinjeforskning
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❙ ❙ För att öka medvetenheten om fusk
under utbildningen genomförde studen-
ter en studie vid det medicinska univer-
sitet i Dundee i Storbritannien [1]. 

Ett frågeformulär, som beskrev fjor-
ton scenarier i vilka den fiktive personen
»John« var inblandad i oärligheter, dela-
des ut till 676 studenter på olika stadier i
utbildningen. Studenterna skulle svara
på om de kände att John gjorde fel, och
om de hade gjort eller kunde tänka sig att
göra samma sak. Frågeformulären läm-
nades in utan namn och besvarades av
461 studenter (68 procent).

Majoriteten av studenterna ansåg att
John handlade fel i merparten av scena-
rierna. Undantagen var när det handlade
om »att lägga fram tidigare gjorda arbe-
ten en gång till«, »att prata med en stu-
dent om en objektivt strukturerad klinisk
examination som en hade gjort och den
andre skulle göra«, »att låna ut arbeten
till andra studenter för att titta på«, och
»att ordagrant kopiera text och endast
uppge källan i referenslistan«.

Mellan två och femtioåtta procent av
studenterna kunde tänka sig att göra el-
ler hade gjort det som John gjorde. Den
lägsta siffran representerade »att kopie-

ra svar på en tentamen« och den högsta
»att ordagrant kopiera text och endast
uppge källan i referenslistan«.

Enligt Rennie och medarbetare kan
oklara riktlinjer vara en förklaring till att
en del studenter tycker att »Johns« hand-
lande varit acceptabelt. Att flytta tonvik-
ten från bedömning till inlärningspro-
cessen kan resultera i minskad benägen-
het till bedrägeri och plagiering, nämner
Rennie och medarbetare.

Studien visar att det inte finns någon
konsensus bland studenterna om vad
som är oacceptabelt beteende, skriver
Shimon M Glick  i en kommentar till ar-
tikeln [2]. För att utveckla en hederlig
kultur vid universitetet krävs ett samar-
bete med studenterna, både för att skapa
den och att nära den, skriver Glick.

Marie Jernvald

Kommentar 
Shimon Glicks synpunkter att man i
samarbete med studenterna måste arbeta
på att utveckla en kultur och ett ökat
medvetande om etiska riktlinjer är syn-
nerligen välbetänkta. Om man byter ut
scenariot »lämna in kursprov« mot

»skicka in en artikel« så blir den bristan-
de medvetenheten om vad som kan be-
tecknas som fusk mycket tydlig. Konse-
kvenserna av ett avslöjande om veten-
skaplig oärlighet kan bli förödande för
den enskilde, och naivitet i sådana frågor
kan leda till att man något oförskyllt ris-
kerar att försätta sig i mycket besvärliga
situationer. Det vore intressant att se en
motsvarande undersökning gjord i Sve-
rige.

Josef Milerad

1. Rennie SC, Crosby JR. Are »tomorrow’s
doctors« honest? Questionnaire study ex-
ploring medical students´attitudes and re-

ported behaviour on academic misconduct.
BMJ 2001;322:274-5

2. Glick SM. Cheating at medical school.
Schools need a culture that simply makes

dishonest behaviour unacceptable. 
BMJ 2001;322:250-1

Oklara riktlinjer kan bidra till fusk under läkarutbildningen


