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För femte gången hölls föreningens vetenskapliga program i samband med SFKFs Höstmöte, denna 
gång i Växjö, som på ett föredömligt vis arrangerade mötet. Torgny Sjöstrandföreläsningen hölls i år 
av professor emeritus Olle Pahlm, Lunds Universitet. Olle presenterade en exposé ur sitt liv med EKG. 
Publiken bjöds på en inblick i såväl arbete med internationella riktlinjer som utmaningar med att 
övertyga världen om att EKG:ets avledningar bör visas enligt det så kallade Cabrera-systemet. Efter 
högtidsföreläsningen följde fria föredrag och posterpresentationer som även i år bjöd på ett rikt 
utbud såväl beträffande ämnesområden som sättet forskningen presenterades, som vanligt med hög 
vetenskaplig kvalitet. Totalt inkom 19 abstrakt.  

XX Svenska Kardiovaskulära Vårmötet 2018 (25-27 april) hölls i år i Stockholm. Då mötet hade 20-
årsjubileum blev det extra firande med middag och underhållning i Stadshuset, med middag i Blå 
hallen och dans i Gyllene salen. Rekordmånga deltagare och ett positivt mottagande avseende 
upplägg och program gjorde mötet till en klar framgång för arrangörerna. Stort tack till Malmö 
kongressbyrå för ett fantastiskt jobb med organiseringen av mötet. Årets Werkö-föreläsare var 
kardiolog Annika Rosengren, professor i medicin på Göteborgs Universitet, som gav sin bild av 
framtidens hjärtpatient: en ny spelplan för kardiologin. Lars Werkö slutade sina dagar på Stockholms 
Sjukhem så efter avslutat Vårmöte, åkte ordförande tillsammans med blomsterarrangören med de 
vackra kongressblommorna dit. Blommorna placerades ut i receptionen, kafeterian och på de två 
hospiceavdelningarna, något som blev mycket uppskattat. I år kördes överbliven mat under mötes-
dagarna till Klara Kyrka för att delas ut till de hemlösa. Tack till alla engagerade! Återigen visade 
Klinisk fysiologi framfötterna med sin vetenskapliga närvaro vid Vårmötet med flera 
abstractpresentationer, moderatorer och föredragshållare vid symposierna, varav några vann pris för 
bästa abstrakts/muntliga presentation.   

I samband med SFKFs föreningsmöte som ägde rum i samband med Vårmötet uppmärksammades 
följande medlemmar som tilldelats föreningens resestipendier för 2017:    

Jonathan Sundin, medicine kandidat, Linköping. Erhöll 10000kr för vidareutbildning och 
försteförfattarskap på ett abstract som accepterats för presentation vid SCMR Scientific Sessions 
2018, Barcelona. Titel: The impact of heart rate and inotropy on LV flow patterns and energetics in 
the normal heart: a 4D flow dobutamine CMR study 

Daniel Loewenstein, medicine kandidat, Karolinska Institutet, Stockholm. Erhöll 10000kr för 
vidareutbildning och försteförfattarskap på två abstracts som accepterats för presentation vid SCMR 
Scientific Sessions 2018, Barcelona. Titel 1: Comparison of methods for quantitative assessment of 
left ventricular mechanical dyssynchrony by CMR feature tracking - a multicenter 
derivation/validation study. Titel 2: Substantial prevalence of a type II left ventricular contraction 
pattern by feature tracking CMR in patients with non-specific intraventricular conduction delay 

Eva Maret, överläkare, Klinisk Fysiologi, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm. Erhöll 10000kr 
för vidareutbildning och förste- och andreförfattarskap på två abstracts som accepterats för 
presentation vid ACC Scientific Sessions, Orlando, Florida, USA. Titel 1: The Prognostic Value of 
Computed Tomography Frailty Measures for Prolonged Hospital Stay after TAVR in 429 Patients. Titel 
2: Aortomitral Calcification is an Independent Predictor of Mortality in TAVR Patients 

Johan von Scheele, medicine kandidat, Karolinska Institutet, Stockholm. Erhöll 10000kr för 
vidareutbildning och försteförfattarskap på ett abstract som accepterats för presentation vid SCMR 



Scientific Sessions 2018, Barcelona. Titel: Left anterior fascicular block is associated with increased 
left ventricular scar burden and reduced left ventricular ejection fraction but not with mortality 

Höstmötet hålls i år i Lund, 5-4 oktober. Årets Torgny Sjöstrand-föreläsare är professor Juhani Knuuti, 
Turku PET center, som kommer att tala om betydelsen av kvantitativ perfusion och hjärt PET. Inför 
årets möte har totalt 30 abstrakt inkommit, varav 21 vetenskapliga abstrakt och 9 kvalitetsarbeten. 3 
av dessa kommer att presenteras som fria föredrag och 27 som posterpresentation.   

 

Tack för allas ert engagemang! 

 

Henrik Engblom 
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