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Ordförande: Tove Hygrell, Danderyds Sjukhus 

Vice ordförande: Andreas Martinsson, Sahlgrenska Universitetssjukhuset 

Sekreterare: Jenny Björnberg, Falu Lasarett 

Representant i Cardiologists of tomorrow, ESC: Maria Thilén, Hallands Sjukhus Halmstad 

Ansvarig för e-postlista: Marcus Dahlquist, Danderyds Sjukhus 

Ansvarig för hemsida: Monér Alchay, Norra Älvsborgs Länssjukhus 

 

Ändringar i arbetsgruppen 

Under hösten 2021 valdes Jenny Björnberg och Tove Hygrell in som nya medlemmar i styrelsen. 

Efter 2022 års kurs i januari lämnade Julia Söderberg, Anna Hellman, Andreas Edsfeldt och 

Ayse-Gül Öztürk styrelsen efter flera års förtjänstfullt arbete. I samband med detta tillträdde 

Tove Hygrell på ordförandeposten efter Julia Söderberg och Andreas Martinsson övertog posten 

som vice ordförande efter Anna Hellman. Under våren 2022 anslöt Monér Alchay som ledamot i 

styrelsen.  

 

Styrelsemöten 

Arbetsgruppen ses för styrelsemöte två gånger årligen, en heldag under våren och en heldag 

under hösten, vid behov ges möjlighet att delta via länk. Senaste mötestillfällena har hållits på 

Hotell At Six i Stockholm. Under delar av dessa möten närvarar representant från MKON och 

industrierna som sponsrar vår årliga kurs. Mellan styrelsemötena hålls flertalet kortare 

avstämningsmöten på länk.  

 

 



Bevakning av ST-läkarnas intressen 

En viktig uppgift för arbetsgruppen är att bevaka ST-läkarnas intressen inom 

Kardiologföreningen. I år har detta bland annat skett genom att vi fått möjlighet att ge 

synpunkter på den uppdaterade målbeskrivningen för ST-läkare inom kardiologi utformad av 

Utbildningsutskottet.  

 

Utbildning av ST-läkare 

Kurs 

Årligen i januari anordnar Framtidens Kardiologer en tvådagarskurs för ST-läkare i kardiologi. 

Kursinnehållet varierar från år till år och syftar till att täcka svåruppnåeliga delmål i ST-

målbeskrivningen. Kursen är kostnadsfri för deltagarna då den finansieras av sponsorer från 

industrin. 72 deltagare gavs möjlighet att delta i kursen 2022 som sändes via länk från Hotell At 

Six i Stockholm. I kursprogrammet ingick följande föreläsningar; ”Idrottskardiologi” (Peder 

Sörensson, Karolinska Universitetssjukhuset),”Palliativ kardiologi” (Magnus Nygren, Karolinska 

Universitetssjukhuset), Koronarangiografi (Fadi Jokhaji, Danderyds Sjukhus), ”Framtidens 

pacemakerbehandling” (Piotr Szamlewski, Sahlgrenska Universitetssjukhuset), ”Akuta 

frågeställningar hos GUCH-patienter” (Eva Mattson, Karolinska Universitetssjukhuset) och 

”Blödningsproblematik (Moa Simonsson, Karolinska Universitetssjukhuset). I kursutvärderingen 

fick kursen som helhet 5,3 av 6 möjliga poäng och 5,8 av 6 möjliga poäng vid gradering av 

kursen utifrån om man skulle rekommendera en kollega att gå den. Schemat för kommande 

kursen i januari 2023 finns färdigt. På sikt har vi som målsättning att tillgängliggöra kursen för 

fler ST-läkare genom att utöka antalet deltagarplatser.  

 

Fortbildningsdagarna 

Under fortbildningsdagarna i februari 2022 ordnade Framtidens Kardiologer en uppskattad 

föreläsning med Peter Hammarlund som driver instagramkontot ”ekgkurvan”. Planering inför 

fortbildningsdagarna 2023 pågår.  

 

Kommunikation med medlemmar 

För att kunna nå ut till en stor andel av landets ST-läkare inom kardiologi arbetar vi aktivt med 

att hålla vår e-postlista uppdaterad med kontaktuppgifter till samtliga studierektorer. Genom 

utskick via studierektorerna uppmuntras ST-läkare att anmäla sig till e-postlistan. I juni 2022 

utgick ett mail till samtliga på e-postlistan med information om arbetsgruppen samt 2023 års 

kurstillfälle. I september 2022 går information ut om när anmälan till kursen öppnas. Vi kommer 

att presentera oss som grupp i nästa nummer av tidsskriften Svensk Kardiologi. Arbetet med att 

uppdatera och aktualisera den information som finns på hemsidan pågår. Vi avser att försöka 



skapa fler kontaktytor för landets ST-läkare i kardiologi och intermedicin genom bland annat 

ökat engagemang i samband med Kardiovaskulära Vårmötet från och med våren 2023. 

 

Budget 

2022 års kurs finansierades med medel från Pfizer (156 235 sek) och AstraZeneca (156 235 sek). 

För 2023 års kurs har budgeterats 173 640 kr vardera från Pfizer och AstraZeneca. 

Kardiologföreningen faktureras för Framtidens kardiologers styrelsemöten (13 480 sek för 2021 

års möten). 

 

 

 

Tove Hygrell, ordförande i arbetsgruppen Framtidens Kardiologer, 2022-08-30 


