Årsberättelse 2008
Medlemmar i arbetsgruppen Joakim Alfredsson Linköping, Claes Held Uppsala, Per Johansson Göteborg, Pia
Lundman Danderyd, Per Ottander Umeå, Fredrik Scherstén Lund, (Ordf.) Lars Svennberg Gävle, Patrik Tydén
Malmö, (Sekr.) Karin Åström-Olsson Göteborg, Inga förändringar i gruppens sammansättning har skett under
året. Under 2008 har gruppen träffats vid tre tillfällen, den 8 mars på Läkarsällskapets lokaler i Stockholm, i
samband med det Kardiovaskulära Vårmötet i Malmö samt i samband med ESC i München. I tillägg har vi haft
fyra telefonkonferenser. Utförda uppdrag Vi det Kardiovaskulära Vårmötet i Malmö genomförde vi följande
vetenskapliga symposier:

•

Komplett revaskularisering vid PCi och CABG-hur viktigt är det?

•

Trippelbehandling vid PCI-om? När? Hur länge?

•

En Hjärtinfarkt är en hjärtinfarkt är en hjärtinfarkt?

•

Kranskärlssjukdom-Nya nationella riktlinjer och ESC-guidelines, vad är nytt, vad förändrar praxis?

•

Livsstil och prevention 2008-hur går vi vidare?

Vid Cardioloföreningens fortbildningsdagar på Hasseludden genomförde vi följande symposier:

•

Ämneskonferensen; Vad kommer en hjärtinfarkt att vara? Nya infarktdefinitioner

•

Debattsymposiet Skall blod vara tjockare än vatten?

•

Debattsymposiet Dagens EKO-MR imrgon?

Nedan bifogas utdrag ur den utvärdering som gjordes efter Hasseludden mötet (Källa Research & Management):
• Ämneskonferensen – Nio av tio anser att presentationerna var bra, detsamma för innehållet. Åtta av tio kommer
troligen eller absolut att påverkas i sin kliniska handläggning. • Kranskärlsjukdomar – Sju av tio anser att
presentationerna var bra, åtta av tio menar att innehållet var bra. Sex av tio kommer troligen eller absolut att
påverkas i sin kliniska handläggning. Under läkarstämman i Göteborg hölls nedanstående symposium i vår regi:

•

Utredning och behandling av bröstsmärta i primärvården och på sjukhus.

Under hösten har vi planerat vetenskapliga symposier för vårmötet 2009. Sammanfattningsvis flyter arbetet i
gruppen mycket bra. Gruppen är väl sammansatt och representativ såväl geografiskt, vetenskapligt som i ett
universitets-länssjukhus perspektiv. Vid förfrågan i februari 2009 uttryckte samtliga entusiasm för arbetet och en
önskan om att fortsätta i gruppen.

