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Förändringar i gruppens sammansättning har skett under året. Nya medlemmar
sedan vårmötet i Örebro 4 maj 2011 är Anna Freyschuss, Karolinska
Universitetssjukhuset Solna, Stockholm och Per Stalby Centralssjukhuset, Karlstad.

Under 2011 har delar av gruppen träffats vid ett tillfälle (MS, NS, KÅO), i samband
med det kardiovaskulära vårmötet i Örebro 2011-05-04. Däremot blev det inget möte
vid fortbildningsdagarna/update i European Heart House, Sophia Antipolis, Nice som
planerat pga att flera medlemmar ej hade möjlighet att deltaga i updatedagarna.
Utskottet har också träffats i samband med studierektorsmöte 2011-09-21 på Sv
Läkarsällskapet, Stockholm då alla deltog utom PM och AF från utbildningsutskottet.
Vi har också haft 1 telefonkonferens 2011-03-23 med deltagare NS, RB och KÅO.

Utförda uppdrag
IPULS-granskning och prioritering av SK-kurser för 2012 är utförd av Karin ÅströmOlsson. 12 st kurser fanns under ämnesområdet kardiologi, 9 st B-kurser och 3 Ckurser. En kurs i barn-och ungdomskardiologi som B-kurs.

SPUR-inspektioner av utbildningskliniker var planerat till 2010-2011.Pga samgående
SPUR IPULS har denna utgått för närvarande. Det ska omorganiseras fullständigt
enligt information från IPULS med professionella inspektörer (kollegor som utför detta
som deltid/heltidsarbete) för att få jämförbara inspektioner för alla specialiteter.
IPULS återkommer under 2012 med information och behövliga instruktioner.
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24 november 2011 genomfördes en webbaserad testexamen med MCQ frågorna
från ESS/EBSC frågebank. Svensk nationell koordinator är Rasmus Borgquist. Han
har medverkat i flertalet möten med EBSC och förberett vårt deltagande som
pilotland i projektet. Tyvärr blev genomförandet inte speciellt lyckat- kort
framförhållning/kallelse från ESC och i Stockholm var det under all kritik med ickefungerande lokal som resulterade i att det inte blev någon tenta. Skriftlig ursäkt har
kommit från ESC, där som förklaring personliga skäl angavs till haveriet i Stockholm.

2011 har det genomförts två stycken specialistexamina i kardiologi. Den första,
genomfördes 14-15 mars 2011 i Uppsala. Deltagarantalet var 11 st, alla klarade
examen. Bertil Lindahl och Claes Held var ansvariga för årets första examen. Sv
Cardiologföreningen representerades av Karin Åström-Olsson som observatör och
även såsom skrivningsvakt.
Den andra specialistexamen för 2011 genomfördes 1-2 december 2011 i Örebro.
Ansvarig för examen var Britta Ryttberg. Antalet deltagare var 7 stycken, 6 st klarade
och en examinand erbjuds ny omgång. Sv Cardiologföreningen representerades av
Karin Åström-Olsson som observatör och även här såsom skrivningsvakt.

Sammanfattningsvis flyter arbetet i gruppen bra, 2011 har också liksom föregående
år varit ett förhållandevis lugnt år efter det stora arbetet med målbeskrivningen för
kardiologi 2008. Revisionsarbete med målbeskrivningen är påbörjad, avsnitt är
utdelade till medlemmarna. Arbetet är pågående.
SPUR och IPULS samgåendet (2011-01-01) har medfört ytterligare aktiviteter som
engagerat delar av utbildningsutskottet samt utbildningsintresserade medlemmar från
Cardiologföreningen under Kristina Hambraeus ledning. Uppdraget är att frambringa
ett fungerande kursverktyg till ST-läkarna I kardiologi som ska överensstämma med
målbeskrivningen (som för närvarande revideras).
Undertecknad har också haft flertalet kontakter med medlemmar angående
utbildningsfrågor. Framförallt ställs frågan hur tidsfrågan mellan internmedicin kontra
kardiologin.

Ett mycket uppskattat möte genomfördes på Sv Läkarsällskapet där landets
studierektorer inom internmedicin/kardiologi mötte utbildningsutskottet den
21september 2011 där många aktuella frågor och ärenden dryftades. 14 sjukhus
representerades och deltagarantalet var 15. Det var en livlig och givande diskussion
där man jämförde ST-läkarnas position och utbildningsklimat på landets olika
sjukhus. Inbjudna gäster var Frida Nobel och Thomas Wiberg från Socialstyrelsen
som beskrev arbetet med den nya specialitetsöversynen. Nytt möte mellan
studierektorerna och utbildningsutskottet önskades som uppföljning under våren
2012 och förslagsvis därefter som årligt förekommande moment.

Socialstyrelsen kallade till möte angående den pågående specialitetsöversynen 16
dec 2011, där undertecknad representerade Cardiologföreningen. Vid mötet framkom
önskemål även från de övriga grenspecialiteterna inom internmedicinfamiljen om
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omorganisation i framtiden. Vår inställning har framställts som önskemål om en ny
specialitet: kardiovaskulär och metabol medicin. Ordf i Cardiologföreningen Lena
Jonasson representerade föreningen vid mötet i juni 2011 och har inlämnat skrivelser
med förslag och synpunkter. Översynen beräknas klar under våren 2012 och
remissvar från utredningen kommer då att tillställas varje specialistförening.

För utbildningsutskottet
Göteborg 2012-01-05

Karin Åström-Olsson
Ordförande utbildningsutskottet
Facklig sekreterare Sv Cardiologföreningen
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