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Årsberättelse för Svenska Kardiologföreningens utbildningsutskott 2017 
 
Medlemmar  
Eva Mattsson (ordförande) 

eva.mattsson@sll.se 
Stella Cizinsky  

stella.cizinsky@regionorebrolan.se 
Nawzad Saleh  

nawzad.saleh@sll.se 
Niclas Svedberg  

niclas.svedberg@ltdalarna.se 
Anna Freyschuss  

anna.freyschuss@ki.se 
Helge Brandberg 

helge.brandberg@sll.se 
Erik Thunström 

erik.thunstrom@vgregionen.se 
Kerstin Welén 

kerstin.welen@sll.se  
Dinu Dusceac (ny medlem 2017) 

dinu.dusceac@vgregion.se 
 
 
.  
 
Möten 
Strategi möte/arbetsinternat i Stockholm 21-22 sept 2017 
Möten 170403 och 171124 (Läkarsällskapet) 
Studierektorsmöte Läkarsällskapet 170317 
Informella träffar vid Fortbildningsdagarna och under det Kardiovaskulära Vårmötet.  
 
På agendan 2017 
 
ST/SK kurser 
Fortsatta kontakter med SoS för att kring dagens kursutbud som är otillräckligt. 
Utmynnande i en prioritering av kursämnen och extra upphandling från SoS av 2 
kurser till 2018 (Kranskärlssjukdom och Hjärtsvikt). Via SvKF styrelse beslut att 
stimulera möjligheten att kompletterande kurser ordnas via de olika arbetsgrupperna. 
SVKF erbjuder nu ersättning (50 000 kronor) för förberedelsearbete till SK kurs. 
 
Studierektorsmöte 
I syfte att informera kring nya ST-utbildningen/målbeskrivningen och för att skapa 
nätverk anordnade utbildningsutskottet ett heldagsmöte på Läkaresällskapet den 17 
mars i Stockholm där landets studierektorer bjöds in. 23 deltagare och under dagen 
hölls flera föreläsningar och givande diskussioner. Vid mötet föreläste och deltog 
även representant ifrån Framtidens kardiologer 
 
Specialistexamen 
Den svenska specialistexamen hölls i år på Danderyds sjukhus 9-10 november. 
Första dagen skriftlig tentamen och nästa dag praktiska stationer. Ansvarig för 
examen var Viveka Frykman Kull. Kardiologföreningens observatör var Eva 
Mattsson. Totalt genomförde 11 personer examinationen varav 9 klarade sig.  
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ESC specialistexamen 
Under 2017 har SVKF deltagit som observatörer (Anna Freyschuss och Dinu 
Dusceac) till ESC arbete med den Europeiska Specialistexamen. I juni skrev 2 
frivilliga ST läkare på prov ESC tentamen. Utvärderingen var överlag mycket positiv 
och under hösten 2017 tog SvKF styrelse beslutet att ansluta sig till EEGC(European 
Exam in General Cardiology). 
 
Artiklar Svensk Kardiolog 
”Den gemensamma kunskapsbasen..Hur uppnår vi både bredd och spets” Nr 4 
”Hur kunnig är en svensk kardiolog idag ” Nr 4  
. 
 
Övrigt 
Vi har deltagit i Fortbildningsdagarna i Stockholm och föreläst om den nya 
målbeskrivningen och under Vårmötet i Malmö haft ett symposium med titel ”Ständigt 
lärande - att fokusera eller Googla mer”? 
 
 
 
 
 
 
 
 
För utbildningsutskottet 180223 
 
 
Eva Mattsson 
 


