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Årsberättelse 2015-2016 Arbetsgruppen för GUCH
Under året har styrelsen bestått av Christina Christersson (ordförande), Kristoffer Skoglund
(sekreterare), Bengt Johansson (vice ordförande), Ulf Thilén (ledamot registerhållare), Eva
Mattsson (ledamot), Stefan Liljedahl (ledamot), Linda Ternrud (ledamot), Aleksandra
Trzebiatowska-Krzynska (ledamot), Barna Szabó (ledamot) och Johan Holm (valberedning).

SWEDCON:
Årsrapporten för 2014 publicerades under året. Deltagande GUCH centra är Akademiska
Sjukhuset Uppsala, Karolinska Sjukhuset Stockholm, Norrlands Universitetssjukhus Umeå,
Skånes Universitetssjukhus Lund/Malmö, Universitetssjukhuset Linköping,
Universitetssjukhuset Göteborg och de kardiologiska verksamheterna i Falun, Gävle,
Halmstad, Jönköping, Kalmar, Karlskrona, Karlstad, Kristianstad, Linköping, Skövde,
Sunderbyn, Sundsvall, Södersjukhuset, Växjö och Östersund. Det totala antalet Antalet GUCH
patienter ökade med nästan 1000 2014. 30% av vuxna patienter med medfött hjärtfel
återfinns i registret. Den vanligaste diagnosen 40% är shuntvitier
Kardiovaskulärt vårmöte 2015:
Arbetsgruppen ansvarade för två symposier; ” Kärlanomalier – det multidiciplinära
samarbetet” där Per Jacobsen, Ulf Thilén, Stefan Thelin, Peter Eriksson och Bo Carlberg
deltog. ”GUCH patienten på akuten” där Eva Furenäs, per Kvidal, Peder Sörensson, Bengt
Johansson och Martin Stagmo deltog.
Arbetsgruppens Nationella möte 15-16 oktober:
21 deltagare från olika delar av landet diskuterade under två dagar bl.a. kliniska riktlinjer,
årets viktigaste publikationer inom området, registeranvändning och forskning.
Fortbildningsdagar i Sälen februari 2016:
Temat för årets fortbildningsdagar var sköra äldre. Lars Rune och Christina Christersson
företrädde arbetsgruppen och diskuterade under rubriken ”Multikomplext vid GUCH”.

Hemsidan guch.nu
Plattformen flyttades definitivt i juni 2015 och alla GUCH centra om länssjukhus med
mottagningsverksamhet har uppdaterat sina olika delar. Huvudansvaret för redigering av
hemsidan har arbetsgruppens sekreterare. Varje centra/mottagning har ansvar för sin lokala
information och uppdatering. En länk till guch.nu skall finnas på svenska
kardiologföreningens hemsida under information om arbetsgruppen. Utveckling av
gemensamt innehåll på hemsidan fortgår löpande
Kardiovaskulärt vårmöte 2016:
Ett flertal symposieförslag skickas in från arbetsgruppen varav ett accepterades; ”Conduit –
bara ett rör ?!”
Nationellt utbildningssymposium, NUS 2016:
Arbetsgruppen har fått i uppdrag att ansvara för programmet för NUS 2016. Programmet är
planerat och har fokus på vanliga kliniska frågeställningar vid GUCH. NUS kommer att
involvera 10 av arbetsgruppens medlemmar. Mötestiderna är planerade till Malmö/Lund,
Göteborg, Linköping, Stockholm/Uppsala och Umeå under september-december 2016.
Övrigt:
Arbetsgruppen har under året haft tre telefonmöten. Ulf Thilén och Eva Mattsson har som
representant för svenska kardiologföreningen och arbetsgruppen varit involverade i
nationell diskussion om endokarditprofylax.
Arbetsgruppen är adjungerad till Hjärtförbundets styrelse och ordförande har deltagit i ett
styrelsemöte. Arbetsgruppen har ett intresse av att vara adjungerad till Hjärtförbundet för
möjlighet till samarbete med de övriga specialistföreningarna som ingår i förbundet.
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