Årsberättelse Framtidens kardiologer 2018
Framtidens kardiologer består av medlemmarna Maciej Olszowka (ordförande,
webbansvarig), Ann Wittfeldt (vice ordförande, internationell samordnare), Andreas
Edsfeldt (ansvarig för e-postlistan), Anna Hellman (sekreterare) och Julia Söderberg
(kassör).
De senaste åren har vår huvudsakliga målsättning varit att planera och genomföra
en tvådagarsutbildning för ST-läkare i kardiologi med delmål inom kardiologi, vilka
ST-läkarna själva får önska. Det innebär att kursen i huvudsak täcker delmål som är
svåra att nå genom andra kurser.
Arbetsgruppen hade årsmöte i samband med Kardiovaskulära Vårmötet i Stockholm
och ytterligare ett möte anordnades på Arlanda i september för planering av kursen
Framtidens kardiologer.
Kursen anordnades i Stockholm i slutet av januari 2019. Den genomförs med
ekonomiskt stöd av Astra Zeneca, Bristol-Myers Squibb, Pfizer och med hjälp av
Malmö kongressbyrå. Kursen var även i år fulltecknad, med 72 ST-läkare i
kardiologi.
Årets kursmål rörde EKO på akutmottagningen (Johan Forsblad), hjärtinfarkt med
hemodynamisk påverkan (Patrik Tydén), akut aortasjukdom (Emma Hansson),
pacemaker på jourtid och esofagus-EKG (Piotr Szamlewski), ventrikulära arytmier
(Björn Kjellman) och hjärtstopp (Per Nordberg). Följande delar av delmål
uppfylldes: 4 - 7, 10 och 12 (SOSFS 2008) samt c5 - c9 och c11 (SOSFS 2015).
Utvärderingen av kursen gav höga betyg där 5.8 (av 6.0) skulle rekommendera
kursen till en kollega. Även i år rekommenderades det för deltagande ett
medlemskap i Svenska Kardiologföreningen.
Vid kursen genomfördes också en uppföljande enkätundersökning (samma
utbildningsenkät som genomfördes 2016) med syftet att utvärdera fortsatt
implementering av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om läkarnas
specialiseringstjänstgöring från 2015. Resultatet presenterades av Maciej Olszowka
i samband med Fortbildningsdagarna 2019 i Stockholm. Under 2019 kommer även
en artikel författad av Anna Hellman att publiceras i Svensk Kardiologi. Denna
skildrar arbetsgruppens arbete och roll inom Svenska Kardiologföreningen samt
huvudresultatet av årets utbildningsenkät.
Under ledning av Julia Söderberg har arbetsgruppen även framställt en mall till ett
nyhetsbrev. Ambitionen är att nyhetsbrevet, innehållande samlad kortfattad och
relevant information om exempelvis stundande ST kurser, ska skickas ut till STläkarna på e-postlistan med halvårs intervall.
I fortsättningen avser arbetsgruppen att fortsätta arbetet med kursen Framtidens
Kardiologer om sponsringsmöjlighet finns. Maciej Olszowka avslutar sitt arbete i
arbetsgruppen 2019 efter flera års deltagande. Vi söker aktivt efter ytterligare
styrelsemedlemmar.

