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Årsberättelse för Svenska Kardiologföreningens utbildningsutskott 2014 
 

Medlemmar i utbildningsutskottet 
 
Stella Cizinsky  
stella.cizinsky@regionorebrolan.se 
 
Viveka Frykman-Kull   
viveka.frykman-kull@ds.se 
 
Nawzad Saleh  
nawzad.saleh@karolinska.se 
 
Niclas Svedberg  
Niclas.svedberg@ltdalarna.se 
 
Anna Freyschuss  
Anna.freyschuss@ki.se 
 
Helge Brandberg 
Helge.brandberg@ds.se 
 
Erik Thunström 
Erik.thunstrom@vgregionen.se 
 
Kristina Hambaeus 
Kristina.hambraeus@ltdalarna.se 
 
Oscar Braun 
oscar.braun@skane.se  
 
 
 
Under 2014 har det skett förändringar i gruppens sammansättning där Jenny 
Stenudd, Karin Åström samt Peter Magnusson avgått och ersatts av Helge 
Brandberg, Danderyds Sjukhus, samt Erik Thunström, Sahlgrenska Sjukhuset. Ny 
ordförande efter Viveka Frykman är Stella Cizinsky, Örebro Universitetssjukhus, som 
även är facklig sekreterare i Kardiologföreningens styrelse efter vårmötet i Malmö 7-
9/5 2014.  
 
Under 2014 har gruppen träffats vid fem tillfällen 140105, 140227, 140306, 140424 
på Läkarsällskapet i Stockholm samt 140507 i Malmö i samband med det 
Kardiovaskulära Vårmötet. Vi har haft ett arbetsinternat i Stockholm 141016–17.  
Under året har vi dessutom haft tre telefonmöten 140319, 140609 samt140820.  
 
En specialistexamen i kardiologi har genomförts i Umeå den 16-17/10. Ansvarig för 
examen var Bengt Johansson. Antalet deltagare var åtta examinander, varav sex 
män och två kvinnor. Deltagare från Stockholm var i dominans (fem stycken). Sju 
stycken av deltagarna godkändes, ingen omtentamina behövde hållas. Skrivningen 
bestod av fallbeskrivningar och kortsvarsfrågor. Svenska Kardiologföreningen 
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representerades av Karin Åström som observatör, som har lämnat en mycket bra 
rapport till styrelsen. 
 
Nästa års specialistexamen kommer att genomföras i Linköping 5-6 November 2015 
 
Under året har vi bearbetat Socialstyrelsens förslag att Kardiologi blir en egen 
basspecialitet vilket kom ut på remiss december 2013. Utbildningsutskottet har 
skickade in ett svar efter noggrann översyn i såväl styrelse som Kardiologföreningens 
arbetsgrupper. 
 
Vi har deltagit i föreningens Fortbildningsdagar i Sälen 5-8/2 2014 med en session 
inklusive grupparbete om utbildningsfrågor med fokus på målbeskrivningen. 
 
Vi har deltagit i ett samarbetsmöte tillsammans med Socialstyrelsen och andra 
specialistföreningar inom det internmedicinska blocket för att skapa en gemensam 
kunskapsbas inom specialistutbildningen den 24/3 2014. 
 
Vi har deltagit i möten med Governo/Socialstyrelsen för att skapa relevanta och 
viktiga Kursmål i samarbete med andra specialistföreningar som ska ligga till bas för 
framtida kurser inom ramen för specialistutbildningen i Kardiologi. 
 
Under året har vi även representerat Kardiologföreningen vid det nationella 
studierektorsmötet i Stockholm 140323. 
 
Vi har under året haft ett intensivt arbete med uppdatering och omarbetning av 
Kardiologföreningens Målbeskrivning för utbildningen i Kardiologi. Efter att ha haft 
målbeskrivningen ute på remiss till samtliga arbetsgrupper och styrelsen våren 2014 
har den bearbetats och är nu klar. 
 
(Våren 2015 har vi varit initiativtagare och sammankallande till ett arbete med att ta 
fram basen för de 8 nya specialiteterna inom det s k internmedicinska blocket. Detta 
arbete kommer förhoppningsvis att resultera i en gemensam skrivelse med förslag till 
den s k common trunk, vilken kommer att presenteras under hösten 2015. 
Redogörelse för detta arbete kommer i nästa årsberättelse. 
 
Under året har vi arbetat aktivt med vår nya hemsidan och utsett en webbansvarig. 
 
Den 10-12/12 -14 deltog vi i ett gemensamt möte för ESCs arbetsgrupper om 
utbildningsfrågor i Nice 
 
 
För utbildningsutskottet 150419 
 
 
Stella Cizinsky 
 
 
 


