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Covid-19 pandemin påverkade dem flesta aktiviteter för arbetsgruppen under 2021. Styrelsen 
hade endast digitala möten.  
 
 
Kardiovaskulära vårmötet 2021 
Ordinarie möte ställdes in pga av pandemin och arrangerades i stället digitala symposier året 
runt, ca en varje månad. 
 
 
Svenska Kardiologföreningen - nationella utbildningsdagar, 11 - 12 februari, digitalt, 
2021 
Bengt Johansson delansvarig för dessa dagar såsom ordförande i Svenska 
Kardiologföreningen. Zacharias Mandalenakis föreläste om överlevnad och morbiditet hos 
vuxna med medfödda hjärtfel.  
 
 
Kurser: 
Guch In Real Life (G-IRL) kurs, 4 - 8 oktober 2021, Göteborg 
Fullbokad tidigt med flera på reservplats. 30 deltagare och fick mycket bra betyg i 
kursutvärdering.  
 
 
Nationella ACHD fortbildningsdagar, 25 - 26 november, digitalt, 2021 
Arrangerades via Göteborg, med fokus på enkammarhjärta patienter. Föreläsare med bred 
kompetens, från barn till vuxen hjärtkirurgi, hepatologi och kat-erfarenheter.  Mycket 
uppskattat enligt närvarande deltagare. 
 
 
Swedcon 
Ulf Thilén som registerhållare, är styrelseledamot i Nationella kvalitetsregisterföreningen 
(NKRF). Årsrapporten för 2020 publicerades under året. Ingen tilldelning av offentliga medel 
för 2021 pga ackumulerade medel genom åren. Pågående mycket forskning med data från 
Swedcon kvalitetsregister. 
 
 



Ekonomi 
Arbetsgruppen har under året 2020 fått ett bidrag från SvKF på 60 000 kr (oförändrat jmf med 
tidigare). Detta bidrag har inte använts under 2021 och ska sparas till året 2022. 
 
 
Övrigt 
Förslag om att organisera nationella, digitala ACHD föreläsningar med fokus på 
fallbeskrivningar och nya artiklar. Stora centrar bör ha huvudrollen men även andra centrum 
kan bidra på sikt. 
Arbetsgruppen är en del av Svenska Kardiologföreningen och en del av Svenska 
Hjärtförbundet. Vi är också adjungerade till Hjärtförbundets styrelse och vi har deltagit i ett 
styrelsemöte och ett telefonmöte under året samt kommande årsmöte. Allmänna uppgifter 
(namnbyte) och kalendarium har uppdaterats på hemsidan som också centralt har uppdaterat 
sin hemsida.  
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