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Sammanfattning: 

Detta är en 5-dagars kurs som ger en bred och basal kunskap om vuxna med 
medfödda hjärtfel med fokus på fysiologi och att kunna hantera normalt 
förekommande situationer för en person med medfött hjärtfel. Deltagaren skall efter 
kursen ha ökade kunskaper i att hantera akuta situationer, veta hur och varför man 
följer dessa patienter med regelbundenhet, förstå vad som händer vid situationer 
med ändrad hemodynamik och känna sig tryggare med vilka råd man skall ge 
patienten som livscoach.  

Kursen inleds med genomgång av det normala hjärtats anatomi och fysiologi och 

därefter går vi igenom de vanligaste förekommande vitier via katedrala föreläsningar. 

Normal kardiell fysiologi i samband med graviditet och narkos diskuteras och vad 

man behöver tänka på hos patienter med medfödda hjärtfel i dessa situationer. På 

eftermiddagarna går vi igenom patientfall i gruppundervisningsform. Veckan avslutas 

med deltagarnas aktiva medverkan i en interaktiv, multidisciplinär, GUCH-

thoraxkonferens. 

Kursen riktar sig i första hand till ST-läkare i kardiologi samt även till ST-läkare i 

internmedicin, akutsjukvård, anestesi och intensivvård och färdiga specialister inom 

de nämnda specialiteterna som önskar uppdatera sig kring vuxna med medfödda 

hjärtfel.  

Föreläsarna har stor erfarenhet av att ta hand om patienter med medfödda hjärtfel 
och är vana vid att föreläsa och bedriva utbildning. 

 

Bakgrund: 

Ungefär en procent av levande födda barn i Sverige föds med ett medfött hjärtfel. Då 

barnhjärtkirurgin genom åren utvecklats uppnår idag de flesta av dessa patienter 

vuxen ålder. Idag finns det i Sverige fler än 30 000 vuxna med medfött hjärtfel, det vill 

säga fler än antalet barn med medfött hjärtfel. Många av dessa patienter kan inte 

betraktas som botade utan kommer behöva regelbunden kontakt med läkare med 

särskilt intresse för, och kunskap om, medfödda hjärtfel under resten av livet. Men 

patienterna kommer även att ha kontakt med sjukvården i samband med akuta 

komplikationer, graviditet, annan sjukdom, yrkesval med mera. Beroende på vilket 

medfött hjärtfel patienten har, och hur det är behandlat, behöver speciella hänsyn tas 

i dessa situationer. Det är av denna anledning viktigt att kunskap om vuxna med 

medfödda hjärtfel finns spridd bland läkare inom en rad olika specialiteter. 

 

 



Kursen avser att täcka in följande del av delmål i Socialstyrelsens målbeskrivning för 

ST: 

 

SOSFS 2008:17: 

Kardiologi: 1, 2, 4, 6, 7, 9, 10, 12 

Internmedicin: 1, 2 

Akutsjukvård: 1, 2, 3 

Anestesi och intensivvård: 1, 3, 5, 6 

 

 

SOSFS 2015:8: 

Kardiologi: c1, c6, c9, c10, c11 

Internmedicin: c1 

Akutsjukvård: c1, c2, c3 

Anestesi och intensivvård: c1, c3, c5, c6 

 

  



Formalia: 

 

Datum: 30 september – 4 oktober 2019 

 

Kursplats: Föreläsningssal Humlen 

Östra sjukhuset 

Sahlgrenska universitetssjukhuset 

Diagnosvägen 11 

416 50 Göteborg 

 

Avgift: 11.900:- exkl. moms.  

Luncher, kaffe, kursdokumentation ingår. 

 

Middag: Kursmiddag 500 kr exkl. moms (bindande anmälan). 

 

Logi, Resa: Bokas och betalas av kursdeltagaren. 

 

Anmälan: Sker via länken http://sahlgrenska.se/su/utb-hjartakarl 

 Sista anmälningsdag 2019-09-08. 

 

Kontakt: Agneta Alexandersson, kursassistent 

Sahlgrenska Universitetssjukhuset 

Utvecklingscentrum 

Per Dubbsgatan 14, plan 5 

413 45 Göteborg 

Tel: 031-342 74 20 

epost: agneta.e.alexandersson@vgregion.se 

 

Kursledare: Mikael Dellborg, Överläkare, Professor 

Anders Ahnfelt, Specialistläkare, 

GUCH-centrum, Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Östra 

 

LIPUS: Lipus har granskat och godkänt denna kurs. Fullständig kursbeskrivning 

finns på www.lipus.se (Lipus-nr: 20190072 - Guch In Real Life) 

mailto:agneta.e.alexandersson@vgregion.se
http://www.lipus.se/

