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Bakgrund

• Equalis arbete med myokardskintigrafi 2016
• Utskick med 3 fall att formulera svar på
• Syfte

• Att jämföra olika enheters sätt att uttrycka resultat och strukturera svar vid 
typiska fynd

• Varför?
• Undersökningssvaret ska svara på den kliniska frågeställningen i remissen på 

ett sådant sätt att 
• kvaliteten på vården förbättras
• handläggningen av patienten underlättas 



Resultat Equalis 2016 – normal undersökning

• Alla användare bedömde undersökningen korrekt
• Men…



Stor variation i antal ord och rubriker



Mål

• Ta fram en strukturerad och standardiserad svarsmall för 
myokardskintigrafi



Arbetsgrupp

• Elin Trägårdh, Malmö, SFNM
• Sophia Frantz, Malmö, Equalis
• Johan Fredén Lindqvist, Göteborg, Equalis
• Eva Olsson, Linköping, SFNM
• Werner Fischer-Colbrie, Eskilstuna
• Daniel Manna, Växjö
• Gert Hermansson, Göteborg



Arbetsgång

• Inventering av svarsmallar i landet
• Arbetsgruppen tagit fram förslag och bifogade kommentarer
• Remissrunda SFNMs kontaktlista
• Revidering av arbetsgruppen
• Remissrunda SFKF, SvKF, SFAM
• Revidering av arbetsgruppen
• Färdig nationell svarsmall



Principer

• Följsamhet till lagar och riktlinjer
• Enkelt och begripligt svar
• Få huvudrubriker som kan användas oavsett belastningsmetod



Europeiska riktlinjer



Rubriker

• Belastning: Här samlas allt som har med belastning att göra oavsett 
metod

• Skintigrafi: Här samlas fynd rörande isotopfördelning och resultat av 
ev gated undersökning

• Bedömning: Besvara den kliniska frågeställningen på ett tydligt sätt.



Svar vid normal undersökning
BELASTNING
Adekvat cykelbelastning till XX W (normal/sänkt arbetsförmåga, XX% av förväntad). Arbetsprovet 
avbryts p g a XX. Max-puls under arbete xx slag/min (xx% av beräknad). Inga bröstsmärtor. Normalt 
vilo-EKG. ST-reaktion inom normala gränser. Inga arytmier.
alt.
Adekvat adenosin/regadenosonbelastning med symptom och EKG-reaktion som förväntat.
SKINTIGRAFI
Vid belastning ses normal isotopfördelning, därför utförs ingen viloundersökning. Normal 
ejektionsfraktion och vänsterkammarstorlek i vila.
BEDÖMNING
Ingen belastningsutlöst ischemi.
Ingen infarkt.
Normal ejektionfraktion för vänster kammare.
(Vid jämförelse med föregående undersökning XXXX-XX-XX väsentligen oförändrat.)



Utdrag: kommentarer



Vår förhoppning

• En adekvat och tydlig svarsmall som är användbar och förståelig för 
både de som tolkar undersökningen och de som 
behandlar/handlägger patienten

• Patientsäkerhet!


