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Förändringar i gruppens sammansättning har skett under året i form av att Wilhelm
Ridderstråle har avgått. Vid kardiovaskulära vårmötet 2008 avgick dessutom
ordförande Karin Malmqvist och ersattes av Karin Åström-Olsson, ny facklig
sekreterare i Sv Cardiologföreningen.
Under 2008 har gruppen träffats vid fyra tillfällen, på Sv Läkarsällskapet 2008-01-31
och 2008-03-26, samt i samband med det kardiovaskulära vårmötet i Malmö 200804-23 och i samband med fortbildningsdagarna på Hasseludden, Stockholm 200810-02. I tillägg har vi haft två telefonkonferenser 2008-12-10 och 2009-03-10.
Utförda uppdrag
Målbeskrivningen för ST-kardiologi 2008 färdigställdes i december 2008 av utskottets
medlemmar och är utlagd på Svenska Cardiologföreningens hemsida. Den är ännu ej
skickad till Socialstyrelsen eftersom grundspecialiteten allmän internmedicin ej
färdigställt grunddokumentet ännu.
CME-poäng har tilldelats följande utbildning efter förfrågan hos utbildningsutskottet:
GUCH-kurs Lund 22-25 september 2008.
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IPULS-granskning och prioritering av SK-kurser för 2010 är utförd av Karin ÅströmOlsson. 12 st kurser fanns under ämnesområdet kardiologi, varav 1 A-kurs. 3 av de
övriga B/C kurserna var ej direkt riktade till kardiologer.
Utbildningsutskottet har beslutat att nästa omgång för SPUR ska bli 2010.
European board of the specialty of cardiology (EBSC) har under 2008 presenterat sitt
förslag till en ny webbaserad platform för europeisk kardiologspecialitet. Som svensk
nationell koordinator har Rasmus Borgquist utsetts. Han har medverkat i flertalet
möten med EBSC och förberett vårt deltagande som pilotland i projektet. Rasmus
Borgquist har sänt ut en enkät till SPUR-inspekterade kardiologkliniker för medverkan
i EBSC, samt även tillfrågat Sv Cardiologföreningens arbetsgrupper för medverkan i
upparbetande av en databank för examensfrågor. EBSC planerar start av
pilotprojektet under 2009.
Specialistexamen i kardiologi, genomfördes 25-26/3 2009 i Göteborg. Årets
deltagarantal var 8 st. Maria Schaufelberger var ansvarig tillsammans med Lennart
Bergfeldt. Sv Cardiologföreningen representerades av Rasmus Borgquist.
Examensfrågorna och sammanställningen har bevakats av Karin Åström-Olsson.
Utbildningsutskottet har beslutat att den tidigare gruppen för examensfrågorna ej
behövs längre och ärendet återgår till utbildingsutskottet självt.
Sammanfattningsvis flyter arbetet i gruppen mycket bra. Vid förfrågan i mars 2009
meddelade Kristina Hambraeus och Krister Lindmark att de avser lämna
utbildningsutskottet och som ersättare föreslogs Björn Byström Örnsköldsvik samt
Niklas Swedberg Falun. Nawsad Saleh har fått i uppgift att leta ny medlem från
Mellansverige för att erhålla ett bättre geografiskt och fördelning
universitets/länssjukhus perspektiv på gruppsammansättningen.

För utbildningsutskottet
Göteborg 2009-03-31
Karin Åström-Olsson
Ordförande, facklig sekreterare.
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