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Verksamhetsberättelse Svenska Kardiologföreningens utbildningsutskott (UU) 2021–2022 
 
Medlemmar  
Annica Ravn-Fischer (ordförande) Göteborg 
Anna Freyschuss   Stockholm 
Erik Östgärd-Thunström   Göteborg 
Olof Persson Lindell  Linköping 
Ioannis Katsoularis  Umeå 
Jessica Lindevall  Falun 
Karna Johansson  Kiruna 
Martin Lundén  Norrköping 
 
Möten 
Arbetsinternat i Stockholm 27-28 oktober 
Styrelsemöte under året: 7 st varav en arbetsdag då vi träffades fysiskt hösten 2021 
 
Kursutbud 
Löpande håller Utbildningsutskottet kontakt med Socialstyrelsen kring det kursutbud som erbjuds ST-
läkare i kardiologi. Ansvarig för detta arbete är Jessica Lindevall. 
 
Fortbildningsdagarna 
Under fortbildningsdagarna deltog utbildningsutskottet och höll en timmes föredrag om arbetet med 
nya målbeskrivningen, svenska resultat på EECC och info om nya praktiska provet. 
 
Studierektorsdag 
Årets planerade studierektorsdag 2022-10-04 framflyttades till våren 2023. 
 
Specialistexamen 
Teoretisk del 
2018 gick Svenska Kardiologföreningen med i den europeiska teoretiska examinationen i 
allmänkardiologi: European Exam i General Cardiology (EEGC). Namnbyte har därefter skett och 
tentamen kallas nu European Exam in Core Cardiology (EECC) för att harmoniera med det nya core 
curriculum. Tentamen är skriftlig och består av ”multiple choice” frågor. Tentamen hålls en gång per 
år. Kostnad för europeiska tentamen är 500 euro som grundavgift för Svenska Kardiologföreningen 
och sedan 185 euro/kandidat. ST-läkaren måste anmäla sig till den europeiska examen innan 
hon/han tar ut specialistbevis i kardiologi. Ansvarig för arbetet med EECC är Anna Freyschuss som är 
medlem i EECC Board. 
 
I år gick EECC av stapeln 2022-06-14. Det var 42 svenska ST-läkare anmälda. Av dessa blev 30 
godkända (71%). 6 st underkändes och 6 st uteblev från tentamen.  
  
De kandidater som fått bäst resultat på den europeiska examen erbjuds att delta i arbetet med att 
utforma frågor till kommande EECC-examen och vi deltar även i utvärdering av examen. 
 
Praktisk del 
För att få en fullvärdig specialistexamen inklusive diplom från Svenska Kardiologföreningen behöver 
den teoretiska europeiska delen kombineras med Svenska Kardiologföreningens praktiska tentamen. 
För att få delta i praktiskt prov måste teoretisk del vara avklarad. Praktiska delen genomförs i 
Göteborg 8 - 9 september 2022. Det är 21 st anmälda till det praktiska provet. Ansvarig för det 
praktiska provet 2022 är Christian Dworeck från Sahlgrenska.  
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De ST-läkare som klarar av både teoretisk- och praktiskt prov får motta Svenska Kardiologföreningens 
diplom. ST-läkarnas prestation uppmärksammas på kardiologföreningens årsmöte 2022-10-04. 
 
 
Målbeskrivning 
2020 presenterades ESC Core Curriculum for the Cardiologist. Ett stort har gjorts för att revidera den 
svenska målbeskrivningen i kardiologi för att bättre harmonisera med den europeiska. Hela UU´s 
styrelse har varit delaktiga i detta gedigna arbete och målbeskrivningen kommer publiceras under 
hösten 2022. 
 
Progresstest 
Under våren 2022 har UU hjälpt till att formulera kardiologfrågor till svensk internmedicinsk 
förenings progresstest. Detta webbaserade kunskapsprov har funnits sedan 2019 i den gemensamma 
kunskapsbasen för de internmedicinska basspecialiteterna. 
 
Artiklar Svensk Kardiolog 
Sjung om studentens lyckliga dag. Martin Lundén för UU. Svensk Kardiologi nr 2 s.35, 2022 
 
Övrigt 

• Vi har deltagit i Fortbildningsdagarna 10–11 februari 2022.  

• Arbete pågår fortlöpande med utveckling av vår hemsida (ansvarig Olof Persson Lindell) 
 
 
För utbildningsutskottet 6 september 2022 
 
/Annica Ravn-Fischer, Ordförande 
 


