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Verksamhetsberättelse arbetsgruppen Framtidens kardiologer 2019/2020 
 
 
Framtidens kardiologer är en arbetsgrupp i Svenska kardiologföreningen och bestod under 
verksamhetsåret 2019-2020 av medlemmarna Julia Söderberg (ordförande), Anna Hellman 
(vice ordförande), Ann Wittfeldt (sekreterare och ansvar för internationella relation), 
Andreas Edsfeldt (ansvar för e-postlista och nyhetsbrev) och Maciej Olszowka (ledamot).  
 
Under året 2019 genomfördes tre styrelsemöten, varav två fysiska möten på Arlanda och ett 
digitalt möte.  
Vid höstens styrelsemöte i oktober valdes två nya ledamöter in i styrelsen, Maria Thilén och 
Andreas Martinsson. Maciej Olszowka lämnade arbetsgruppen efter höstens möte, efter 
flera års förtjänstfullt arbete. Julia Söderberg tog över posten som ordförande och till vice 
ordförande utsågs Anna Hellman.  
 
Arbetsgruppens huvudsakliga uppgift under åren har varit att organisera och genomföra en 
tvådagarskurs för ST-läkare i kardiologi. Denna kurs har genomförts årligen sedan 2014, i 
januari månad varje år. Ett av de främsta målen med kursen har varit att hitta ämnen och 
föreläsningar som täcker svåruppnåeliga delmål i ST-målbeskrivningen och på så vis fylla en 
viktig roll i ST-läkarnas teoretiska utbildning. Vidare har kursen, med hjälp av två 
huvudsponsorer, varit kostnadsfri för deltagarna och på så vis möjliggjort att ett stort antal 
ST-läkare från hela landet haft möjlighet att delta. Antalet kursplatser har successivt ökats 
och året 2020 deltog 80 ST-läkare på kursen. 
 
23-24 januari 2020 genomfördes kursen ”Framtidens kardiologer” på Hotel Clarion Sign i 
Stockholm. Årets kurs innefattade ämnena ”TAVI” (Rickard Linder, DS), ” Njursvikt och 
hjärtsjukdom” (Carin Wallquist, SUS), ”Hjärttransplantation” (Clara Hjalmarsson, 
Sahlgrenska), ”Lagar och föreskrifter inom kardiologin” (Göran Kennebäck, KS), ”Esofagus-
EKG, användning och diagnostik” (Piotr Samlewski Sahlgrenska) och slutligen 
”Sekundärprevention – ischemisk hjärtsjukdom” (Margret Leosdottir, SUS). 
Vid avslutad kurs fick deltagarna fylla i en utvärdering och kursen var liksom tidigare år 
mycket uppskattad. Bedömningen av kursen som helhet fick 5,4 poäng av 6 möjliga och på 
frågan om man skulle rekommendera denna kurs till en kollega blev betyget 5,8 av 6 möjliga. 
 
Vid 2020 års fortbildningsdagar i februari höll Andreas Edsfeldt en uppskattad föreläsning 
om att kombinera forskning och klinisk tjänstgöring som ST-läkare. Ämnet är relevant för 
både yngre och äldre kollegor och föreläsningen bidrog till ökad förståelse för de svårigheter 
men även möjligheter som finns för forskande ST-läkare. En hel del praktiska tips delades ut. 
 
Framtidens kardiologer ska verka i ST-läkarna intresse och vi har haft som ambition att föra 
en så fullständig förteckning över ST-läkare i kardiologi som möjligt. Andreas Edsfeldt har 
varit ansvarig för detta arbete genom sitt arbete med e-postlistan och har haft kontinuerlig 
kontakt med studierektorer i landet, för att på så vis fylla på listan med nya namn. 



Vi har under året gjort flera utskick via e-postlistan med information om intressanta kurser, 
anordnade i landstingsregi, för ST-läkare. 
Vid introduktionen av årets kurs erhöll deltagarna information om den europeiska 
specialistexamen, EEGC, av Kerstin Welén från utbildningsutskottet. 
 
Verksamhetsåret avslutades med ett digitalt styrelsemöte den 7 maj 2020. Vid detta möte 
valdes två nya ledamöter in i styrelsen, Marcus Dahlquist och Ayse-Gul Özturk. Ann Wittfeldt 
lämnade formellt sin plats i styrelsen efter flera års förtjänstfullt arbete. 
Vid mötet startade planeringen av nästa års kurs, som förhoppningsvis kan genomföras i 
hoppet om en förbättrad pandemisituation. 
 
 
 
/Julia Söderberg, ordförande Framtidens Kardiologer  


