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Årsberättelse för Svenska Cardiologföreningens utbildningsutskott 2012 
 

Medlemmar i utbildningsutskottet 
 
Viveka Frykman-Kull  Stockholm (ordförande) 
viveka.frykman-kull@ds.se 
 
Karin Åström-Olsson Göteborg  
karin.astrom-olsson@vgregion.se 
 
Rasmus Borgquist Lund 
rasmus.borgquist@med.lu.se 
 
Nawzad Saleh Stockholm 
nawzad.saleh@karolinska.se 
 
Niclas Svedberg Falun 
Niclas.svedberg@ltdalarna.se 
 
Anna Freyschuss Stockholm 
Anna.freyschuss@ki.se 
 
Jenny Stenudd Stockholm 
Jenny.stenudd@ds.se 
 
 
Förändringar i gruppens sammansättning har skett under året sedan vårmötet i 
Malmö 25-27 april 2012. Ny ordförande är Viveka Frykman facklig sekreterare i 
Cardiologföreningens styrelse, Per Stalby Centralssjukhuset, Karlstad har avgått och 
ersatts av en ny ST-representant Jenny Stenudd Danderyds Sjukhus, Stockholm.  
 
 
Under 2012 har gruppen träffats vid två tillfällen 120425 i samband med 
Kardiovaskulärt Vårmöte i Malmö samt 121004 i Stockholm på Läkarsällskapet. Vi 
har också haft två telefonmöten 120125 och 121112. 
 

 
2012 har det genomförts en specialistexamen i kardiologi i Örebro 29-30 november. 
Ansvarig för examen var Britta Ryttberg. Antalet deltagare var rekordstort med 19 
examinander nio män och tio kvinnor. Av dessa fick 17 stycken godkänd examen 
varav tre efter omprov av praktiska moment. Två personer underkändes på de 
teoretiska och praktiska delarna och erbjuds delta i examen nästa år.  
Skrivningen bestod av fallbeskrivningar och kortsvarsfrågor. Dag två testades 
praktiska och teoretiska moment vid 6 stationer. Logistiken var utmärkt trots det stora 
deltagandet och examen kunde genomföras utan problem. Svenska 
Cardiologföreningen representerades av Viveka Frykman som observatör.  
Nästa års specialistexamen är beslutat att det kommer att genomföras i Umeå 17-18 
oktober 2013.  
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Socialstyrelsen kallade till möte angående den pågående specialitetsöversynen den 
16 oktober där undertecknad representerade Cardiologföreningen. Under året 
föreslogs det att Kardiologi blir en egen basspecialitet med en gemensam 
kunskapsbas tillsammans med Gastroenterologi, Endokrinologi, Njursjukdomar, 
Lungsjukdomar, Hematologi, Geriatrik och Internmedicin som också blir egna 
basspecialiteter. Vid revisionen kommer man bl a se över målbeskrivningarna, 
relationen mellan olika styrdokument, relation mellan produktion och utbildning, 
dokumentationskrav samt regler för handledning. Socialstyrelsen har haft 
målsättningen att presentera nya föreskrifter, ny målbeskrivning samt handbok under 
2013 med beslut senast dec 2013. Mot bakgrund av Socialstyrelsens förslag med 
kort tidsplan har ett intensivt arbete påbörjats inom utbildningsutskottet för att 
revidera och harmonisera målbeskrivningarna till ESCs och övriga nordiska 
kardiologutbildningar samt se över kunskapsmål som bör ingå i den gemensamma 
kunskapsbasen.  
 

SPUR-inspektioner av utbildningskliniker var planerat att påbörjas 2012. Ett förslag 

framfördes av IPULS om en ny form av SPUR inspektioner med bl a professionella 

inspektörer för att få jämförbara inspektioner för alla specialiteter. 

I augusti meddelades att IPULS skulle läggas ned (gemensamt ägt av Svenska 

Läkaresällskapet, Sveriges läkarförbund och Sveriges Kommuner och Landsting). 

IPULS har varit huvudansvariga för att administrera SK-kurser, att granska kurser för 

läkare och administrera SPUR-inspektioner. Bakgrunden till beslutet var att 

Socialdepartementet informerat att från den 1 januari 2013 ska detta ske i statens 

regi och administreras av Socialstyrelsen. Det finns fortfarande en mängd frågor 

angående hur det fortsatta arbetet kommer ske avseende inspektionsverksamheten 

och certifiering av framtida kurser vilket påverkat utbildningsutskottets arbete med 

dessa frågor. 
 
 
Sammanfattningsvis flyter arbetet i gruppen bra. Året har påverkats av de stora 
strukturella förändringar som genomförts i och med att IPULS lagts ned med överfört 
ansvar till Socialstyrelsen samt förslaget att kardiologi blir egen basspecialitet. 
Revisionsarbetet med målbeskrivningarna har påbörjat och kommer att innebära ett 
gediget arbete inför nästa år. 
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