
   

Svenska Kardiologföreningens arbetsgrupp i Translationell kardiologisk 

forskning - Årsberättelse 2021 

 

Bakgrund 

Arbetsgruppen bildades på uppdrag av Kardiologföreningens ordförande hösten 2014 med 

syfte att öka kunskapen om och stärka den translationella kardiovaskulära forskningen i 

Sverige. Arbetsgruppen är sammansatt för att få representation av experter inom olika 

forskningsområden av betydelse för translationell forskning med såväl experimentella som 

kliniska forskare. Gruppen har genom denna sammansättning hög kompetens och stor 

erfarenhet av studier fokuserade på frågeställningar rörande sjukdomsmekanismer, ny 

diagnostik och nya behandlingsprinciper. 

Nuvarande sammansättning av gruppen är Gustav Smith, Göteborg/Lund (ordförande); 

Malin Levin, Göteborg (vice ordförande); John Pernow, Stockholm; Isabel Goncalves, Malmö; 

Christina Christersson, Uppsala; Martin Magnusson, Malmö; Bruna Gigante, Stockholm; samt 

Henrik Isackson, Uppsala. 

 

Möten och aktiviteter 2021 

Arbetsgruppens arbete under 2021 påverkades starkt av coronapandemin. Av planerade 

möten i gruppen genomfördes ett digitalt möte 7 juni och ett fysiskt möte den 7e september 

i Stockholm. Vid dessa möten diskuterades och planerades arbetsgruppens aktiviteter såsom 

planeringen och genomförande av symposier på Kardiovaskulära Vårmötet, deltagande i 

Kardiologföreningen utbildningsaktiviteter och anordnande av egna symposier med fokus på 

translationell kardiologi.  

1) Kardiovaskulära vårmötet 2021: Pga. Covid19-pandemin blev Kardiovaskulära vårmötet 

2021 iställt. Eftersom vårmötet ställdes in ordnades istället webinarier under 2021. Bland 

dessa ansvarade arbetsgruppen för två webinarier som genomfördes 11th November 2021; 

”Ät rätt - lev längre?” som fokuserade på mekanismer bakom positiva effekter av 

kostfaktorer på kardiovaskulär hälsa och ”Fysisk träning vid hjärt-kärlsjukdom” som syftade 

till att belysa positiva effekter av fysisk aktivitet. 

2) Vid Fortbildningsdagarna i Stockholm 11-12 februari 2021 anordnade arbetsgruppen en 

presentation av Isabel Goncalves med titeln: ”Nya diagnostika rutiner vid kroniskt koronart 

syndrom: Vilken roll har kranskärls-CT?” 

3) Vid Kardiologföreningens forskarskola i Stockholm i november 2021 representerades 

arbetsgruppen av Christina Christersson, Martin Magnusson och John Pernow.  

4) Arbetsgruppen planerade under året ett symposium med titeln Translational Symposium on 

Heart Failure – From Disease Mechanisms to Clinical Care med såväl nationella som 



   

internationella föreläsare. Mötet fick dock skjutas upp pga Covid19-pandemin och planen är 

att genomföra det i reviderad form i mars 2023 i Göteborg. 

 

Arbetsgruppens ledamöter 

Under 2021 avgick John Pernow som ordförande efter 6 år, men kvarstår som ledamot i 

gruppen. Ny ordförande blev Isabel Goncalves och vice ordförande Malin Levin. Lena Jonasson 

lämnade under 2021 gruppen och ersattes av Henrik Isackson. 
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