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Inga förändringar i gruppens sammansättning har skett under året. Björn Byström har
aviserat avgång ur gruppen från och med 2011.
Under 2010 har gruppen träffats vid ett tillfälle, i samband med det kardiovaskulära
vårmötet i Göteborg 2010-04-21. Vi har också haft en telefonkonferens 2010-10-25.

Utförda uppdrag
IPULS-granskning och prioritering av SK-kurser för 2011 är utförd av Karin ÅströmOlsson. 12 st kurser fanns under ämnesområdet kardiologi, varav 1 A-kurs. 3 av de övriga
B/C kurserna var ej direkt riktade till kardiologer.

Utbildningsutskottet har beslutat att nästa omgång för SPUR ska bli 2010-2011. SPURutbildningsdag för inspektörer inom kardiologi var den 24 november 2010 på
läkarförbundet Villagatan 5 Stockholm. Inbjudan av ytterligare inspektörer är utfört och
fler svar inväntas fortfarande. Det har varit svårt att få fatt på inspektörer. Inbjudan till
alla svenska sjukhus för SPUR inspektion är utskickad via Sv Cardiologföreningens
kansli, Britt-Marie Höglund. I dagsläget har 28 sjukhus accepterat inbjudan och skall
inspekteras under 2011/2012. 15 sjukhus (länsdelssjukhus) är hänvisade till inspektion av
deras respektive utbildningssjukhus enligt rekommendation från SPUREX (Ola Ohlsson)
på fråga från undertecknad. I dagsläget finns 20 inspektörer (10 par) samt eventuellt
ytterligare 4 inspektörer (2 par) på gång.
European board of the specialty of cardiology (EBSC) presenterade 2008 sitt förslag till
en ny webbaserad platform för europeisk kardiologspecialitet. Svensk nationell
koordinator är Rasmus Borgquist. Han har medverkat i flertalet möten med EBSC och
förberett vårt deltagande som pilotland i projektet. Projektet var planerat start under
2009 i de utsedda pilotländerna, men har blivit försenat bland annat beroende på
kostnadsskäl. Fortfarande inväntas besked om fortsatt medverkan- progress i projektet.
Specialistexamen i kardiologi, genomfördes 12-13/4 2010 i Uppsala. 2010 års
deltagarantal var 11 st. Bertil Lindahl och Claes Held var ansvariga för årets examen. Sv
Cardiologföreningen representerades av Karin Åström-Olsson som observatör och även
såsom skrivningsvakt.
Sammanfattningsvis flyter arbetet i gruppen bra, 2010 har varit ett förhållandevis lugnt
år efter det stora arbetet med målbeskrivningen för kardiologi 2008. Dock har arbetet
med SPUR och det alldeles nya samgåendet (2011-01-01) med IPULS sysselsatt
ordföranden regelbundet. Undertecknad har också haft flertalet kontakter med
medlemmar angående utbildningsfrågor. Framförallt ställs frågan hur tidsfrågan mellan
internmedicin kontra kardiologin.
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