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Årsberättelse för Kardiologföreningens arbetsgrupp för kranskärlssjukdom 2012

Gruppen har bestått av 9 medlemmar, varav många för första gången. Närvaron vid de 7
telefonkonferenser som hållts har varit god och engagemanget från medarbetarna stort.
Vi har under året haft ett internat, 7-8 februari 2013 på Krusenbergs Herrgård.
Vårmötet 2013
Arbetsgruppen har aktivt arbetat för att kranskärlssjukdom skall vara väl representerat i
programmet för det kardiovaskulära vårmötet. Tre av fem inskickade förslag på symposier
blev accepterade. Arbetsgruppens medlemmar deltar flitigt som moderatorer och
föreläsare.
ESC 2014
Arbetsgruppen skall arbeta fram minst ett förslag till symposium för nästa års Europeiska
kardiologkongress.
Nordic Baltic Congress juni 2013
Gruppen har lämnat ett förslag till symposium för mötet.
Cardiology Update hösten 2012
Arbetsgruppen hade ansvar för en halv dags symposium som sattes ihop av både den
förra arbetsgruppen och den nya som tog vid. Tyvärr ställdes utbildningstillfället in pga för
få anmälda.
Hemsidan
Arbetsgruppen har under året skrivit sammanfattningar på ESCs nya Guidelines för STEMI
och de nya infarkt definitionerna. Dessa sammanfattningar har lagts ut på Sv
Cardiologföreningens hemsida. Vi har också lämnat synpunkter på ESCs Guidelines kring
Prevention som också finns på hemsidan.
Högbokursen
Lars Svennberg, Gunilla Burell och Claes Held med flera har i arbetsgruppens namn
planerat en ny kurs i Högbo över två dagar kring hjärtrehabilitering. Tyngdpunkten kommer
att ligga på beteendeförändring och samtalsmetodik främst under handledning av Gunilla
Burell. Kursen hålls den 20-21 maj 2013. Sjuksköterskor, sjukgymnaster och läkare är
inbjudna via annons i Svensk Cardiologi. Kursen är Ipuls granskad (numera LIPUS) och
godkänd. Kursen är självfinansierad via kursavgifter.
Kurser
Behovet av andra kurser inom kranskärlssjukdom inventeras.
Skrift om kliniska behandlingsråd (AKS).
Kollegan Emil Hagström på Akademiska Sjukhuset i Uppsala har av kardiologföreningen
fått i uppgift att sammanställa en ”mindre skrift med kliniska behandlingsråd” och att denna
därefter ska faktagranskas av arbetsgruppen och förses med föreningens logga. Skriften
skall sedan distribueras av (läkemedels) företag, men det är kardiologföreningen som står
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bakom den. Arbetsgruppen har till uppgift att faktagranska och vara en garant för
kvaliteten.
Uppdatering av Socialstyrelsens riktlinjer för kranskärlssjukdom
Arbetsgruppen har lämnat förslag på fokusområden inom vårt verksamhetsområde där det
finns behov tydligare riktlinjer. Gruppen har också lämnat namnförslag på en rad personer
(inom och utanför arbetsgruppen) som skulle vara lämpliga att deltaga i framtagandet av
riktlinjerna.
Nationell föreläsningsserie
Kardiologföreningen planerar en Utbildningsserie inom för kardiologin viktiga områden.
Arbetsgruppen ställer sig positiv och Claes Held deltar i den första omgången med 5
föreläsningar i olika delar av landet med rubriken: Trombocyten eller
koagulationsfaktorerna. Vad väljer vi för att uppnå störst nytta hos den kardiologiska
patienten? – Oral antitrombotisk behandling.
Kommunikation
Arbetsgruppen har diskuterat kardiologföreningens informationskanaler. Gruppen skulle
vilja kunna gå ut med mer riktade nyhetsbrev/mail till medlemmar i kardiologföreningen
(som angivit CAD som intresseområde). När kardiologföreningen uppdaterar
medlemsregistret uttrycks önskemål om att har möjlighet att ange intresseområden
(kranskärlssjukdom, hjärtsvikt/VOC, arytmi).
Allmänt
Aktiviteten och engagemanget i arbetsgruppen har varit mycket stor!
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