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Örnsköldsvik

Förändringar i gruppens sammansättning har skett under året i form av att Krister
Lindmark, Umeå och Kristina Hambraeus, Falun har avgått. Nya medlemmar är
Niclas Svedberg, Falun och Björn Byström Örnsköldsvik.
Under 2009 har gruppen träffats vid två tillfällen, dels i samband med det
kardiovaskulära vårmötet i Uppsala 2009-04-23 och i samband med
fortbildningsdagarna på Hasseludden, Stockholm 2009-09-24. Vi har också haft en
telefonkonferens 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
skickad till Socialstyrelsen, med där förekommer endast en skalad version (
egentligen mallen för alla specialiteter), eftersom grundspecialiteten allmän
internmedicin ej färdigställt grunddokumentet ännu. Den fullständiga
målbeskrivningen finns att återfinna på Sv Läkaresällskapets utbildningssida samt
Läkarförbundets utbildningssida under ST/målbeskrivningar.
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Tilldelning av CME-poäng har upphört under 2009 enligt direktiv från Svenska
Läkarförbundet.
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.
Förberedelse med SPUR-utbilningsdagar för inspektörer är under arbete. Identifiering
samt inbjudan av inspektörer är utfört. Till hjälp finns Sv Cardiologföreningens kansli,
Britt-Marie Höglund.
European board of the specialty of cardiology (EBSC) presenterade 2008 sitt förslag
till en ny webbaserad platform för europeisk kardiologspecialitet. Svensk nationell
koordinator är Rasmus Borgquist. Han har medverkat i flertalet möten med EBSC
och förberett vårt deltagande som pilotland i projektet. Projektet var planerat start
under 2009 i de utsedda pilotländerna, men har blivit försenat bland annat beroende
på kostnadsskäl.
Specialistexamen i kardiologi, genomfördes 25-26/3 2009 i Göteborg. 2009 års
deltagarantal var 8 st. Maria Schaufelberger var ansvarig tillsammans med Lennart
Bergfeldt. Sv Cardiologföreningen representerades av Rasmus Borgquist.
Examensfrågorna, sammanställningen samt omtentamen har bevakats av Karin
Åström-Olsson. Utbildningsutskottet bjöd examinatorerna på middag i Göteborg som
tack för väl utfört arbete med de senaste två årens examinationer.
Sammanfattningsvis flyter arbetet i gruppen bra, 2009 har varit ett förhållandevis
lugnt år efter det stora arbetet med målbeskrivningen för kardiologi 2008.

För utbildningsutskottet
Göteborg 2010-03-14
Karin Åström-Olsson
Ordförande, facklig sekreterare.

Karin Åström-Olsson

utbildningsutskottet Sv. Cardiologföreningen

2010-04-26

