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Vid vårmötet 2016 valdes Eva Mattsson Karolinska Universitetssjukhuset till ny
facklig sekreterare i Sv Kardiologföreningen styrelse och därmed ny ordförande för
utbildningsutskottet. Ny medlem under 2016 är även Kerstin Welén Danderyds
Universitetssjukhus medan Viveka Fryman-Kull, Oscar Braun och Kristina
Hambraeus avlutar sina uppdrag.
Möten
Arbetsinternat i Stockholm 160929-30.
Möten 160217 (telefonmöte) och 161125 (Läkarsällskapet)
Studierektorsmöte Läkarsällskapet 160318.
Telefonmöten
Informella träffar vid Fortbildningsdagarna och under det Kardiovaskulära Vårmötet.
På agendan 2016
Nya STutbildningen och ST/SK kurser
1 maj 2015 trädde den nya författningen rörande ST-tjänstgöring i kraft. Detta har
inneburit en hel del kontakter med SoS för att diskutera frågor om målbeskrivningen,
praktiskt tillämpning, kurser mm. Kortfattat behöver SoS ha ett övergripande ansvar
men dagens kursutbud otillräckligt varför på förslag att via SvKF styrelse diskutera
möjligheten att kompletterande kurser ordnas via de olika arbetsgrupperna. Lyfta upp
möjligheten att minde delmål kan nås via nätbaserade utbildningar om plattform för
detta kan erbjudas. Praktisk användning av den nya målbeskrivningen diskuterades
vid studierektorsmötet och artkel i Svensk Kardiologi
Studierektorsmöte
I syfte att informera kring nya ST-utbildningen, diskutera kring SK-kurser och för att
skapa nätverk anordnade utbildningsutskottet ett heldagsmöte på Läkaresällskapet
den 18 mars i Stockholm där landets studierektorer bjöds in för att delta. Under
dagen hölls flera föreläsningar, såväl informativa som motiverande och SoS deltog
för att besvara studierektorernas frågor.
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Specialistexamen
För andra gången i ordningen anordnande Linköping 10-11 nov specialistexamen i
kardiologi . Ansvarig för examen var Lena Jonasson. Kardiologföreningen observatör
var Pia Lundman från Danderyds Universitetssjukhus.
Specialistexamen är frivillig och aktuell statistik visar att ca 10% av nyklara
specialister genomför examen. Det är mycket arbete att genomföra examen. Det
pågår en diskussion om alternativa vägar för att examinera men tv kvarstår tidigare
planering med rotation mellan universitetssjukhusen.
Nästa års specialistexamen kommer att genomföras i Stockholm på Danderyds
Sjukhus 9-10 nov 2017.
ESC
Anna Freyscuss fortsätter att delta i ESC arbete kring nätbaserad utbildning(elearning) och kommer även representera SvKF som observatör vad gäller deras
specialistexamen.
SPUR
Nyexaminerade SPUR inspektörer är Anna Freyschuss och Helge Brandberg .
Artiklar Svensk Kardiologi
”Det mest oetiska är att inte kunna det man borde” I nummer 2 av Stella Cizinsky.
”Begin with the end in mind” Hur använder vi målbeskrivningen för
specialisttjänstgöring på bästa vis? I nummer 4 av Helge Brandberg och Kerstin
Welén.
Övrigt
Vi har deltagit i föreningens Fortbildningsdagar i Sälen 4-6/2 2016 med föreläsningar
och diskussioner kring utbildningsfrågor och motivation till lärande.

För utbildningsutskottet 170323
Eva Mattsson

