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Årsberättelse för Svenska Kardiologföreningens utbildningsutskott 2018
Medlemmar
Eva Mattsson (ordförande). Stockholm
Niclas Svedberg. Falun
Anna Freyschuss. Stockholm
Helge Brandberg. Stockholm
Erik Thunström. Göteborg
Kerstin Welén. Stockholm
Dinu Dusceac. NÄL
Christian Dworek. Göteborg
Maria Joelsson. Luleå

Möten
Möte 180312 (Läkarsällskapet)
Arbetsinternat i Stockholm 20-21 sept 2018
Studierektorsmöte Läkarsällskapet 180313
Informella träffar vid Fortbildningsdagarna och under det Kardiovaskulära Vårmötet.
På agendan 2018
ST/SK kurser
Kontakt med SoS för att kring dagens kursutbud som är otillräckligt. Utmynnande i en
prioritering av kursämnen och extra upphandling från SoS av 2 kurser till 2018
(Kranskärlssjukdom och Hjärtsvikt). Diskussion kring SoS nya rutiner för upphandling
av kurser via ramleverantörer där vi uttrycker vår oro att det ytterligare kan minska
utbudet vilket får utvärderas 2019.
Studierektorsmöte
Heldagsmöte på Läkaresällskapet den 13 mars i Stockholm där landets
studierektorer i kardiologi bjöds in. 30 deltagare och under dagen hölls flera
föreläsningar och givande diskussioner med fokus på nya specialistexamen, SK
kurser och nya kontra gamla målbeskrivningen. Vid mötet föreläste och deltog även
representant ifrån Framtidens kardiologer
Specialistexamen
Från 2018 införs den europeiska teoretiska examinationen i allmänkardiologi, EEGC
(European Exam i General Cardiology). Denna ersätter den svenska teoretiska
delen. Den europeiska tentamen är skriftlig och hålls en gång per år i juni. Den är
tänkt att tas i slutet av kardiolog-ST eller kort därefter. För att få en fullvärdig SvKF
specialistexamen behöver EEGC kombineras med SvKF:s praktiska tentamen. 16 ST
läkare skrev EEGC varav 9 blev godkända. 4 genomförde och blev godkända även
på den praktiska delen som för andra året genomfördes på Danderyds sjukhus 8
november. Ansvarig för examen var Viveka Frykman Kull. Kardiologföreningens
observatör var Patrik Gilje från Lund.
Ansvarig för arbetet med EEGC är Anna Freyschuss men flera i arbetsgruppen och
SVKF deltar i de olika möten som ESC ordnar för att skriva och utvärdera
examensfrågor.
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Artiklar Svensk Kardiolog
”Rapport från Studierektorernas dag”
Övrigt
Vi har deltagit i Fortbildningsdagarna i Stockholm och berättat om den nya
specialistexamen och under Vårmötet i Malmö haft ett symposium med titel ” Är jag
tillräckligt kompetent för min titel”.
Vi har varit delaktiga i översättningen av Socialstyrelsens målbeskrivning till Engelska

För utbildningsutskottet 190322

Eva Mattsson

