Årsberättelse Framtidens kardiologer 2015

Framtidens kardiologer består av medlemmarna Emma Svennberg (ordf), Niklas Svedberg (viceordf,
internationell samordnare) och Karna Johansson (webansvarig), och de nyblivna medlemmarna Clara
Johansson (kassör), Andreas Edsfeldt (ledamot), och Maciej Olszowka (ledamot). Arbetsgruppen
hade årsmöte i samband med det Kardiovaskulära Vårmötet i Örebro, samt ytterligare ett möte på
Arlanda under hösten för planering av kursen Framtidens Kardiologer som anordnades i Stockholm
för tredje året i januari 2016.
Under året har Framtidens Kardiologer arbetat närmare styrelsen i Kardiologföreningen, och
ordförande Emma Svennberg har varit adjungerad på flera styrelsemöten i föreningen.
Vår huvudsakliga målsättning under året har fortsatt varit att planera och genomföra en
tvådagarsutbildning för ST-läkare i kardiologi med delmål inom kardiologi som är svåra att nå. STläkarna får själva möjlighet att önska delmål. Kursen genomförs med ekonomiskt stöd av Astra
Zeneca, och Pfizer, och med hjälp av Malmö kongressbyrå. Årets kurs utökades på grund av stort
söktryck från 70 till 80 platser, och var fulltecknad. I kursmålen i år ingick pacemakerbehandling,
device, arytmier och ablationer, kluriga arytmiEKGn, EKO, aortasjukdom och traumatisk
hjärtsjukdom, och hypertrof kardiomyopati. Utvärderingen av kursen gav höga betyg där 5.7 (av max
6.0) skulle rekommendera kursen till en kollega. Nytt för i år var att medlemskap i Svenska
Kardiologföreningen var rekommenderat, och på det sättet värvades ett stort antal nya, unga
medlemmar till Kardiologföreningen.
Vid kursen genomfördes också ytterligare en enkät, där ST-läkarnas utbildnings-och arbetsmiljö (även
med tanke på nya ST-förordningen 2015) efterfrågades. Resultaten presenterades av Maciej
Olszowka i samband med Fortbildningsdagarna i Sälen.
Inom Sverige har arbetsgruppen fortsatt vara ett bollplank för Utbildningsutskottet, och deltagit i ATläkarstämman. Inför Studierektorsmötet 18/3 hjälpte gruppen till att ta fram listor på studierektorer
och att formellt svara Socialstyrelsen på hur kursämnenas innehåll svarar mot nya
målbeskrivningarna i SOSFS 2015:8. Emma Svennberg deltog även i Studierektorsmötet.
Kommande år planerar vi att verka för ST-läkarnas deltagande på Vårmötet, genom ett föreslaget
postermingel, vi kommer att fortsätta med kursen Framtidens Kardiologer om sponsringsmöjlighet
finns. Arbetsgruppen har flera nya medlemmar, och kommer sannolikt fortsätta verka i sin
nuvarande form under 2016.

