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Under 2015 har det inte skett några förändringar i gruppens sammansättning. 
Ordförande är Stella Cizinsky Örebro Universitetssjukhus som också har varit facklig 
sekreterare i Kardiologföreningens styrelse efter vårmötet i Malmö 2014.  
 
Under 2015 har gruppen haft ett arbetsinternat i Stockholm 150924-25, och 
därutöver träffats 151127, samt vid Fortbildningsdagarna och under det 
Kardiovaskulära Vårmötet. Vi har också haft ett antal telefonmöten.  
 
1 maj 2015 trädde den nya författningen rörande ST-tjänstgöring. Detta har inneburit 
en hel del kontakter med SoS, övergripande studierektorsgrupper och andra kring 
frågor om målbeskrivning, praktiskt tillämpning, kurser o dyl.  
 
Utbildningsutskottet har varit initiativtagare och sammankallande till ett arbete som 
tagit fram den gemensamma kunskapsbasen (”common trunk”) för de 8 nya 
specialiteterna inom den s k internmedicinska familjen. Det första mötet skedde 26 
januari 2015 i Stockholm. Ytterligare möten (14 april, 30 nov) skedde i samverkan 
med övriga specialistföreningar och med slutligt och övergripande ansvar hos SIM, 
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Svensk Internmedicinsk Förening. Det gemensamma dokumentet publicerades i 
början av 2016 och finns tillgängligt på hemsidan.  
 
Vi har deltagit i föreningens Fortbildningsdagar i Stockholm 5-7/2 2015 med 
uppdatering kring utbildningsfrågor, vilket bland annat innehöll redogörelser för nya 
målbeskrivningen, vårt samarbete med ESC samt andra frågor kring utbildning. 
Programpunkten var i samarbete med Framtidens Kardiologer.  
 
Vi har arbetat aktivt i samverkan med Lipus för att se över SPUR-organisationen 
inom kardiologi. En SPUR-samordnare har föreslagits från oss till Lipus, Karin 
Åström-Olsson. SPUR-samordnarens uppdrag innebär bland annat att ta fram 
SPUR-inspektörer och planera för inspektioner.  
 
En specialistexamen i kardiologi har genomförts i Linköping 5-6 nov. Ansvarig för 
examen var Lena Jonasson. Antalet deltagare var tio examinander, från olika delar 
av landet. Sex stycken av deltagarna godkändes, varav fyra män och två kvinnor. 
Skrivningen bestod av fallbeskrivningar och kortsvarsfrågor. Svenska 
Kardiologföreningen representerades av Viveka Frykman-Kull som observatör, 
rapport har lämnats till styrelsen. 
 
Den 10-12/12 -14 deltog vi i ett gemensamt möte för ESCs arbetsgrupper om 
utbildningsfrågor i Nice. Detta arbete fortsätter, och representant för Svenska 
Kardiologföreningen i dessa frågor är Anna Freyschuss. Separat rapport för 
samverkan med ESC lämnas in av Anna Freyschuss. 
 
Vi har haft ett mycket gott samarbete med gruppen Framtidens Kardiologer, och 
ordförande Emma Svennberg har adjungerats till Utbildningsutskottets möten.  
Gemensamt har vi tagit fram en aktuell lista över landets studierektorer inom 
kardiologi, och arbetat med ett heldagsmöte för studierektorer som ägde rum i början 
av 2016. Förhoppningen är att detta skall vara ett återkommande årligt möte och 
stärka utbildningsfrågor och studierektorernas roll.  
 
Utbildningsutskottet har deltagit i granskning av de lagtexter, förordningar och 
författningar som skickats på remiss till styrelsen och som haft bäring på 
utbildningsfrågor.  
 
Under året har vi arbetat aktivt med vår nya Hemsida och utsett en webbansvarig, 
Helge Brandberg.  
 
 
 
För utbildningsutskottet 160401 
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