Agenda Arbetsgruppen för GUCH 2018/19
Göteborg, 10:e april, Svenska Mässan, kl 11-12, lokal R21
§1 Val av mötets ordförande
§2 Val av mötets sekreterare
§3 Godkännande av mötets agenda
§4 Verksamhetsberättelse 2018/19, se bilaga nedan (Peder),
Aktuell mailinglista (alla)
§5 Redovisning av arbetsgruppens ekonomi (Peder)
SWEDCON, ekonomi och information (Joanna, Ulf)
§6 Forskning (Zacharias, Bengt)
§7 Utbildning (Peder)
§8 GUCH.nu (Zacharias)
§9 Övrigt (alla)

GUCH arbetsgruppen
Protokoll från mötet 2019-04-10, Svenska mässan - Göteborg

Närvarande: Peder Sörensson, Joanna Hlebowicz, Zacharias Mandalenakis, Ulf Thilén,
Mikael Dellborg, Linda Johansson, Anna.Klara Zetterström, Eva Furenäs, Eva Mattsson (del).
1.
2.
3.
4.

Mötets ordförande för 2019: sittande - Peder Sörensson, Stockholm
Mötets sekreterare för 2019: sittande - Zacharias Mandalenakis, Göteborg
Mötets agenda var godkänd.
Verksamhetsberättelse 2018:
a. GUCH kurser:
i. 9:e post-graduate GUCH kurs i Lund: Enligt kurvärderingen var
deltagarna mycket nöjda (4.7/5) och kursen var stimulerande. Nästa
GUCH kurs i Lund planeras under hösten 2020 med samma fokus.
Önskemål om att 5-10 av deltagarna bör vara BMA, fysioterapeuter,
personalen från thorax och/eller anestesiologer.
ii. GIRL (Guch In Real Life) kurs i Göteborg: 5 dagars kurs, planeras i år
under V40 med ffa fokus på ST/specialister i kardiologi samt
anestesiologer.
iii. 2 dagar GUCH kurs i Stockholm (NKS) 14-15 mars 2019 och hade
fokus även på interna kardiologer i närområdet. Planeras nästa gång att
vara 3 dagar kurs och blir under våren 2020.
iv. Diskuterades även bristen av GUCH-kunskap hos kardiologbakjourer i
landet och det är viktigt att en av de 3 GUCH kurser att fokusera på
kardiologbakjour nivå också!
b. Nästa fortbildningsdagar ska vara i Malmö med ett förslagsdatum 21-22
november 2019 men mer info och kallelse kommer senare. Arrangeras via
Joanna Hlebowicz. En dag blir focus SWEDCON och användning av
sökfunktionen mm. Abbot har gått med på att sponsra mötet med 20 tkr.
c. Vårmötet 2019: Mindre GUCH sessioner jmf med föregående år. Viktigt att
bevaka deadline till nästa vårmöte och att föreslå flera GUCH sessioner så att
öka chanserna för accepterat föredrag (t.ex. krångliga GUCH fall, GUCH
graviditet på HIA, GUCH ablation med live demonstration osv).
d. Problem att nå alla GUCH intresserade kollegor i landet. Svårt att ha en aktuell
email listan. Ett förslag var att använda användare från SWEDCON men det
finns flera kollegor som loggar aldrig in i SWEDCON. Arbetsgruppen jobbar
hård med detta och det kommer ev att delegera en person från varje
universitetssjukhus och hen blir ansvarig för att uppdatera email listan till hela
län och för varje år. Thorax-kirurger bör också vara med i listan (Zacharias).

5. Peder Sörensen gick genom arbetsgruppens ekonomi för 2018/9: se årsberättelse.
Ulf Thilén gick genom ekonomi och information avseende SWEDCON.
a. SWEDCON har haft i början av året c:a 4 500 000 SEK och en del pengar har
gått till olika tjänster (inkl MR-modul). Sökte mindre pengar för 2019 (sökte
1 400 000 men fick 400 000).
b. Det finns ett problem med fördröjningen från UCR att leverera data till
forskningsgrupper.
c. Diskuterade grovt om ”missing data” i SWEDCON som från GUCH-delen är
ett mindre problem,
d. På gång en dansk kvalitetsregister för medfödda hjärtfel.
6. Forskningen: Zacharias Mandalenakis gick genom GUCH registerstudier som var
under review och de som är accepterade till publikation. Även den nya databasen med
alla patienter med medfött hjärtfel i Sverige. På Euro-GUCH 2019 presenterades ett
abstrakt om mortalitet och förändringen över tid hos patienter med Ebstein anomali i
Sverige, abstraktet fick mycket uppmärksamhet och även fick första pris (av 187
abstrakt). Påpekad att det finns möjligheter till liknande studier som kan genomföras
med kliniska data från SWEDCON. Även i behov att stimulera flera guch-ologer på
länssjukhusen att forska. Bengt Johansson var ej närvarande tyvärr.
7. Se punkt 4.
8. Hemsidan www.guch.nu : Flera kontakter (per email och tel) med webdesign
Weknowit. Företaget ”Game Lounge Limited” har köpt domain för att
kardiologföreningen har slutat betala den (sedan ett par år tillbaka). Således vi kan inte
stänga eller lägga ner www.guch.nu . Pågående diskussion med företaget Game
Lounge Limited per email men chansen att lyckas är låg. Förslag att försöka köpa
tillbaka domännamnet för att sedan lägga ner den.
9. Eva Furunäs och Eva Mattsson valdes till valberedning för att se över sittande
styrelsens tidsspann för deltagande, stadgar och komma med försalg till nästa årsmöte
2020.

Göteborg, 22 april 2019
Med pennan
Zacharias Mandalenakis

