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Kvalitetsfrågor är ett nytt uppdragsområde inom svensk förenings för klinisk fysiologis styrelse som
inrättades i samband med styrelsens uppstartsmöte i januari 2018. Uppdraget med uppgift att bevaka
metodutveckling och kvalitetsarbete för diagnostiska metoder inom klinisk fysiologi som utförs av
intresseföreningar syftar till att lyfta ett arbete som är centralt och särskiljande för klinisk fysiologi i
relation till närliggande specialitetsområden. Detta arbete innefattar att verka som språkrör samt
optimera samarbetet med andra organisationer som bedriver kvalitetsarbete.
Inför höstmötet i Lund 2018 inbjöds även kvalitetsarbeten vid sidan av vetenskapliga arbeten till den
årliga posterutställningen. Kvalitetsarbete utförs ofta inom ramen för BMA-studenters
examensarbeten, ST-läkarnas utvecklingsarbeten men omfattar även kvalitetsarbete som drivs av
metodansvariga på fysiologkliniker nationellt. Kvalitets- och metodutvecklingsarbete inklusive
framtagning av metodbeskrivningar är nödvändigt arbete som når spridning i alltför liten utsträckning
eftersom arbetet sällan publiceras i vetenskapliga tidskrifter. Vår intension är att höstmötet ska
utvecklas till ett naturligt forum för publicering och spridning av kvalitetsarbete som genomförs på
våra arbetsplatser. Posterutställning för kvalitetsarbeten genomföras återigen under höstmötet i
Eskilstuna 2019.
Kvalitetsföreläsningen som ska belysa pågående kvalitetsarbete eller rapportera och diskutera arbeten
med att ta fram nationella rekommendationer är ett annat nytt inslag under höstmötet sedan 2018. Vid
årets höstmöte redovisas exempel på kvalitetsarbete som bedrivs inom kärldiagnostik. På initiativ av
en expertgruppsmedlem i Equalis, och med stöd från Equalis och SFKF pågår ett arbete med att ta
fram en nationell rekommendation för gradering av arytmier. Det första förslaget presenteras på
höstmötet i Eskilstuna och är under de kommande veckorna öppet för synpunkter eller
utvecklingsförslag. Rekommendationen kommer att fastställas under vintern 2019-2020 och
förhoppningsvis presenteras i samband med Kardiovaskulära vårmötet 2020.
Kvalitetsfrågor har fått ett ökat utrymme på SFKF hemsida. Här publiceras nya rekommendationer och
riktlinjer som tagits fram av kvalitetsorganisationer eller intresseföreningar för kliniskt fysiologiska
metoder. Intresseföreningar för metoder inom klinisk fysiologi som saknar eget internetforum har
möjlighet genom SFKF hemsida sprida information om kommande möten/kursverksamhet eller
pågående/genomfört kvalitetsarbete. Vi uppmuntrar publicering av metodbeskrivningar eftersom vi
tror att nationell spridning av dessa kan bidra till att minska den administrativa arbetsbördan på våra
arbetsplatser och höja den nationella ”lägsta kvalitetsnivån” för våra undersökningsmetoder.
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