Årsberättelse för Cardiologföreningens arbetsgrupp för
kranskärlssjukdom 2010
Gruppens sammansättning har varit oförändrad under året. Närvaron vid möten och
telefonkonferenser har varit god och engagemanget från medarbetarna stort. Vid
förfrågan i februari 2011 anmälde samtliga intresse för att vara kvar i gruppen.
Vi har under året haft ett internat, 8-9 februari 2010, vi hade möte i samband med
vårmötet, och i tillägg har vi haft telefonkonferenser under hösten.
Vårmöten 2010
Arbetsgruppen har aktivt arbetat för att kranskärlssjukdom skall vara väl representerat i
programmet för det kardiovaskulära vårmötet. Ett stort antal förslag på symposier har
skickats in för 2011 och accepterats. Arbetsgruppens medlemmar kommer att deltaga
flitigt som moderatorer och föreläsare.
Cardiology Update
Arbetsgruppen hade ansvar för en halv dags symposium i Sophia Antipolis. Mötet handlade
om revaskularisering på fysiologisk grund samt om kardioprotektion i samband med
hjärtinfarkt.
Hemsidan
Ett ”Endorsement” av senaste revaskulariseringsguidelines har skrivits i samarbete med
David Erlinge och Stefan James. Vi har tagit initiativ till ”Twitter” som dock inte visat sig
fungera tillfredsställande. Vi arbetar förnärvarande med andra sätt att skapa
kommunikationsforum via hemsidan. Vi tror att behovet är fortsatt stort.
Högbokursen
Lars Svennberg och Claes Held har i arbetsgruppens namn ordnat en kurs i Högbo över två
dagar med knappt 50 deltagare. Sjuksköterskor, sjukgymnaster och läkare deltog. Kursen
var Ipuls godkänd och fick mycket bra utvärdering. I tillägg gick ekonomin ihop på ett bra
sätt.
Allmänt
Arbetsgruppen har under seda utvecklat sitt arbete i så motto att vi har blivit en
referensgrupp för varandra. Eftersom vi i gruppen har god geografisk teckning över landet
samt god täckning avseende olika slags sjukhus, så har det varit ett effektivt sätt att få en
uppfattning om hur olika metoder och behandlingsprinciper implementeras över landet.
Som exempel kan nämnas högsensitivt TNT, infarkt definitioner, användande av Efient.
Njurprotektion vid angio/PCI mm. Detta är något som jag anser att vi skulle kunna
utveckla vidare och kanske använda hemsidan till att sprida och också få kommentarer.
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