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Klinik och vetenskap

❙ ❙ Den snabba utvecklingen inom internmedicinen kan till
stor del förklaras av fokuseringen på sjukdomar i enskilda or-
gan, vilket har stimulerat till riktade ansträngningar att finna
nya utrednings- och behandlingsmetoder. Den ökade kun-
skapsmängden har också resulterat i en högt uppdriven sub-
specialisering, vilket i klinisk verksamhet har klara fördelar
men också vissa nackdelar.

En ändamålsenlig och effektiv sjukvård förutsätter att ut-
bildning, resurser och organisation successivt anpassas till
förskjutningar i sjukdomspanorama och patientflöden. Här
finns sannolikt ett visst motsatsförhållande mellan den organ-
specifika specialistvården och det faktiska sjukvårdsbehovet
i befolkningsperspektivet. Specialistvården driver utveck-
lingen med utgångspunkt från projekt som baseras på patien-
ter som oftast är yngre och mindre sjuka än majoriteten av pa-
tienter i klinisk praxis [1]. Sjukvårdsresurserna skiljer sig
också åt mellan stora och små sjukhus, då de senare inte har
specialkliniker.

Syftet med den här artikeln är att belysa dessa problem
inom de invärtesmedicinska specialiteterna genom att utgå
från diagnospanoramat inom internmedicinen samt sjukhu-
sens klinikstruktur.

Hjärninfarkt och hjärtsvikt vanligast
Socialstyrelsen och Svensk Internmedicinsk Förening har ge-
mensamt [2] utvärderat verksamheten under 1999 på 47 in-
ternmedicinska kliniker i landet. Utvärderingen baserades på
uppgifter som var tillgängliga från 2 (av 9) regionsjukhus, 21
(av 26) länssjukhus och 24 (av 49) länsdelssjukhus. Dessut-
om fanns uppgifter att tillgå från det nationella diagnosregis-
tret för hela landet.

Cirkulationsorganens sjukdomar inklusive slaganfall tog
63 procent av alla internmedicinska vårddagar i anspråk. I Fi-
gur 1 visas de tio vanligaste diagnoserna, rangordnade efter
antalet vårddagar. Hjärninfarkt och hjärtsvikt är de helt domi-

nerande diagnoserna, följda av akut hjärtinfarkt och kärl-
kramp i bröstet.

Det nationella patientregistret, som i princip omfattar alla
vårdtillfällen i landet, kan också användas för att undersöka
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vårdtillfällen och vårddagar. Vissa uppgifter finns tillgängli-
ga för 1998 [2]. Under detta år svarade medicinklinikerna för
65 procent av alla vårdtillfällen för slaganfall och för 47 pro-
cent av alla vårddagar för denna diagnos. Motsvarande siffror
för hjärtsvikt var 83 procent av alla vårdtillfällen och 78 pro-
cent av alla vårddagar.

Klinikstrukturen varierar
Den organisatoriska strukturen skiljer sig avsevärt mellan oli-
ka sjukhus. En aktuell beskrivning av 75 sjukhus i landet vi-
sar att 70 av dessa har medicinkliniker [2]. Kardiologkliniker
finns på sju sjukhus, neurologiska kliniker på tolv och geriat-
riska kliniker på fyrtiosju sjukhus. På de stora sjukhusen i
Stockholm, Göteborg och Malmö är det en kraftig subspeci-
alisering med 10–11 olika enheter, vilka på andra sjukhus kan
rymmas inom medicinklinikens ram. På Karolinska sjukhuset
finns ingen regelrätt internmedicinsk klinik eller enhet, där-
emot en medicinsk akutvårdsavdelning (MAVA). De vanli-
gaste diagnoserna på denna enhet är hjärtsvikt, kärlkramp i
bröstet, bröstsmärtor och blodpropp i lungorna [B Fagrell,
Stockholm, pers medd, 2001].

Inte en, utan flera sjukdomar
Ur diagnosregister kan utläsas det välkända förhållandet att
patienterna ofta har flera sjukdomar samtidigt. Hjärtsvikt, för-
maksflimmer, högt blodtryck, sockersjuka och infektioner är
vanliga diagnoser, som ofta uppträder tillsammans eller med
andra sjukdomar. Majoriteten av de patienter som har kronisk
hjärtsvikt eller fått slaganfall är äldre än 70 år och har ofta
andra sjukdomar. Hjärtinfarkt, angina pectoris, tidigare slag-
anfall eller hjärtsvikt förekommer ofta samtidigt och fönster-
tittarsjuka, högt blodtryck och diabetes är inte ovanliga sjuk-
domar hos dessa patienter [1, 3, 4]. Dessa diagnoser represen-
terar olika uttryck för den underliggande åderförkalknings-
sjukdomen och också för tillstånd som leder till utveckling av
sådan sjukdom. Det är väl känt från epidemiologiska under-
sökningar och obduktionsstudier att åderförkalkningssjukdo-
marna ofta drabbar flera kärlområden samtidigt, dvs har det
uppkommit organskada i ett kärlavsnitt, t ex i benen, finns det
nästan alltid också i andra områden, t ex i kranskärlen [5, 6].
Implikationen av detta är att omhändertagandet bör omfatta
både hjärta och kärl samt riskfaktorer för sådana sjukdomar.
Det är inte möjligt, eller ens önskvärt, att ha en så högt upp-
driven subspecialisering att varje patient träffar en specialist
för varje organ i kroppen som drabbas av åderförkalkning.

Kronisk hjärtsvikt har olika orsaker
Kronisk hjärtsvikt är en av de vanligaste diagnoserna på alla
nivåer, vare sig det rör sig om ett helt landstingsområde, me-

dicinklinik, kardiologklinik eller akutmedicinsk vårdavdel-
ning på universitetsklinik.

En genomgång av samtliga patienter som vårdades för kro-
nisk hjärtsvikt på Sahlgrenska Universitetssjukhuset kan tjä-
na som underlag till några viktiga insikter [1]. Under ett år
vårdades 2 070 patienter för hjärtsvikt på detta sjukhus; 59
procent av patienterna vårdades på internmedicinska avdel-
ningar och resten huvudsakligen på kardiologkliniken. Me-
delåldern var 79 år för patienterna på medicinkliniken och 65
år för dem som vårdades på kardiologkliniken.

Det har tidigare beskrivits att yngre hjärtsviktspatienter of-
tast är män och att orsaken till hjärtsvikten till största delen är
en nedsättning i vänsterkammarens systoliska funktion [1, 7].
Den större och äldre kategorin av hjärtsviktspatienter består
dock lika ofta av kvinnor som av män, och orsaken till den
kroniska hjärtsvikten är vanligen en annan än hos de yngre pa-
tienterna på kardiologkliniken; den orsakas framför allt av 
diastolisk dysfunktion [1, 8]. Hos dessa äldre patienter före-
kommer det dessutom ofta flera hjärt- och kärlsjukdomar
samtidigt [3].

Det är väl känt att majoriteten av patienterna med kronisk
hjärtsvikt är äldre än 75 år, att könsfördelningen är jämn samt
att hjärtsvikten i hälften av fallen inte orsakas av systolisk
dysfunktion (mätt som nedsatt ejektionsfraktion) [1, 8]. Lika-
fullt har de stora behandlingsstudierna med ACE(angioten-
sinkonvertas)-hämmare och betablockerare som publicerats
under senare år genomförts på den kategori av patienter som
vårdas på kardiologkliniker, dvs medelåldern har varit kring
55–70 år, det har varit en kraftig övervikt av män och det har
endast gällt systolisk dysfunktion [9-12].

Man kan således konstatera att majoriteten av patienter
med hjärtsviktsproblematik inte vårdas på kardiologkliniker
utan på internmedicinska enheter. För den stora kategorin av
äldre hjärtsviktspatienter med diastolisk dysfunktion vet vi
dessutom inte hur en optimal behandling skall ges eftersom
det inte finns några stora behandlingsstudier, som utgör grun-
den för evidensbaserad medicin.

Vård efter slaganfall kräver multidisciplinärt samarbete
Även när det gäller slaganfallsdrabbade patienter vårdas såle-
des majoriteten på medicinkliniker i det akuta skedet. De me-
taanalyser som utgör underlaget för modern vård efter slagan-
fall har visat att inrättandet av akuta enheter med multidisci-
plinärt teamarbete är viktigt för att minska mortalitet och han-
dikapp. Däremot spelar det inte någon roll om en sådan enhet
finns på medicinska, neurologiska eller geriatriska kliniker
[13, 14].

Orsaken till slaganfall är nästan alltid en underliggande
sjukdom i hjärta eller kärlsystem. Hos patienterna, som oftast
är äldre, är det vanligt med andra hjärt- och kärlsjukdomar
som kräver en kvalificerad medicinsk vård [4]. Samtidigt
måste omhändertagandet baseras på goda kunskaper i hjärn-
skadeproblematik och rehabilitering, vilket förutsätter ett in-
tensivt samarbete med neurologer och geriatriker. De nyligen
publicerade nationella riktlinjerna för strokevård och Riks-
Stroke är goda instrument för att förbättra och kvalitetssäkra
vården efter slaganfall [13].

Angiologi – en plattform i den internmedicinska vården
Vår genomgång av de internmedicinska klinikernas diagnos-
panorama har konkluderats i Sammanfattat (se ovan).

Organspecialiseringen har lett till en snabb utveckling av
vården för de patientgrupper som har specifika organrelatera-
de symtom, t ex patienter med akuta kranskärlssyndrom. Sub-
specialiseringen med fokus på de yngre patienter som vårdas
på dessa enheter har dock också medfört vissa avigsidor, ge-
nom att andra sjukdomsmekanismer inte alltid beaktas. Ett il-
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Figur 1. De tio vanligaste utskrivningsdiagnoserna på 47 medi-
cinkliniker under 1999, rangordnade efter antalet vårddagar [2].
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lustrativt exempel på detta förhållande är kronisk hjärtsvikt
hos äldre, som ofta har mer sammansatta orsaker än vad som
gäller för yngre patienter.

Vi menar att sjukdomspanoramat tydligt pekar på att in-
ternmedicinen behöver en angiologisk bas, med djupa kun-
skaper i diagnostik och behandling av åderförkalkningssjuk-
dom med olika målorganskador samt erfarenhet av primär
och sekundär prevention. En angiologisk baskompetens finns
förstås hos t ex kardiologer eller läkare som möter patienter
med akut slaganfall, men med tanke på att dessa endast be-
handlar en mindre del av patienter med hjärt- och kärlsjukdo-
mar finner vi det logiskt att man förstärker utbildningen inom
det angiologiska fältet. En sådan inriktning skulle bättre sva-
ra mot sjukdomspanoramat hos dagens patienter och kan
vinklas efter den enskilda organisationens behov, t ex mot
kardiologi, vård efter slaganfall eller behandling av trombo-
emboliska sjukdomar.

Internmedicinen bör själv ta en stor del av ansvaret för en
förbättrad angiologisk utbildning genom en rad åtgärder:
1. Förstärkta krav på angiologisk kompetens i målbeskriv-

ningen för internmedicin.
2. Initiera riktade utbildningsaktiviteteter inom de vanligas-

te angiologiska sjukdomsgrupperna (t ex slaganfall och
kronisk hjärtsvikt hos äldre).

3. Samarbeta med angränsande specialiteter (t ex kardiologi,
neurologi och geriatrik) i gränsöverskridande diagnos-
grupper.

4. Klargöra och förstärka meritvärdet av angiologisk kompe-
tens hos sjukvårdens huvudmän.

5. Stärka utbildningen i angiologi för läkarstuderande.
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