
SK-KURSER



Bakgrund

• 2014 skickade utbildningsutskottet in ett förslag till 
Socialstyrelsen avseende tolv olika kursämnen vilka
ansågs lämpliga att ge som SK-kurs/er. 

• Akut kardiologi

• Ekokardiografi

• Förvärvade klaffel, aortasjukdom och hjärttumörer

• Arytmier

• Akut och kronisk kranskärlssjukdom

• Akut och kronisk hjärtsvikt inklusive pulmonell hypertension

• Intensivvård och hemodynamik hos kardiologiska patienter

• Bild- och funktionsdiagnostik av hjärtat

• Koronarangio/PCI

• Grown up congenital heart disease (GUCH)

• Pacemaker och ICD

• Breda kursämnen



Bakgrund

• 2017 uppdaterades förslaget med tillägg av de nya

delmålen för SoSFS 2015:8. Ny version skickades till 

SoS, fortlöpande kontakt/möten med upprepade

förtydliganden, begäran om rangordning av kursämen. 

Oklarheter kring kommande utbud av SK-kurser.



Vision hösten 2017

• Vår vision är att säkerställa ett årligen återkommande

kursutbud till ST-läkare i kardiologi omfattande de tolv

kursämnen som tidigare angivits. 



Reviderat förslag hösten 2017

• Tio av kursämnena integreras till sex olika kurser.

• De sex kurserna planeras i en viss kronologi från tidig till 

sen ST (i enlighet med förteckningen till SoS).

• Kurserna önskas i första hand som SK-kurser. 

• Tre av kursämnena anses nischade och bör därför istället

kunna drivas av SvKF:s arbetsgrupper med tillgänglighet

för såväl ST-läkare i senare delen av ST som för

specialister (fortbildning). 



Reviderat förslag hösten 2017

• Kurser att ges via SoS som SK-kurser:

• Akut kardiologi (tidig) 

• Akut och kronisk kranskärlssjukdom + Prevention + 
Koronarangio/PCI (tidig)

• Akut och kronisk hjärtsvikt inklusive pulmonell hypertension 
(mitten) 

• Arytmier (mitten) 

• Förvärvade klaffel, aortasjukdom och hjärttumörer (mitten)

• Intensivvård och hemodynamik hos kardiologiska patienter
(sent)

• Kurser att anordnas arbetsgrupperna:

• Pacemaker och ICD 

• Grown up congenital heart disease (GUCH) 

• EKO



SoS upphandling av kurser

• Förändrat regelverk kring kursleverantörer hösten 2017

• Ramavtalsleverantörer upphandlade för leverens av SK-

kurser 2018-2021

• Årligt avrop av SK-kurser – ramleverantörerna lämnar in 

anbud

• 2019 utbud av SK-kurser upphandlades 2018



Resultat - SK-kursutbud kardiologi 2019

• Akut Kardiologi

• Akut och kronisk kranskärlssjukdom

• Hjärtinfarkt och kärlkramp

• Akut och kronisk hjärtsvikt

• Hjärtsvikt – en översikt

• Arytmier – utredning och behandling av bradykardier och
takykardier

• Förvärvade klaffel, aortasjukdom och hjärttumörer

• Översiktskurs i kardiologi

• Intensivvård och hemodynamik hos kardiologiska
patienter



Resultat – kursutbud SvKF

• EKO 

• GUCH

• Pacemaker och ICD



Vårt fortsatta arbete

• Bevaka utfallet av årliga avrop/anbud

• Verka för att samtliga kursämnen innefattas i kursutbudet


