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De senaste riktlinjerna avseende kardiovaskulär prevention samt de nya
definitionerna av hjärtinfarkt från AHA och ESC har lagts in under aktiviteter
hos vår arbetsgrupp på hemsidan. http://www.cardio.se/index.asp?g=14&r=121
Styrelsen ser gärna att vi skriver en halv till en A4-sida om de viktigaste
nyheterna i dessa båda dokument och lägger in i anslutning till länkarna. Jag
kommer att kontakta er i arbetsgruppen med begäran om hjälp med det arbetet.
Hemsidan är tydligen framgångsrik och har ca 1200 besök per månad.



Arbetsgruppen bör framgent vara representerad i styrgrupperna av de
kvalitetsregister som rör kranskärlssjukdom (RIKS-HIA, SCAAR och SEPHIA).
Som ni vet så planerar man en omorganisation med sammanslagning av
registerna, här bör vi deltaga.



Arbetsgruppen bör också framgent deltaga i arbete med nationella riktlinjer
gällande kranskärlssjukdom.



Subgrupper till arbetsgruppen diskuterades, exempelvis har en arbetsgrupp för
refraktär angina hört av sig. När vi finner det lämpligt så uppmuntras vi att
använda oss av referenspersoner med specifik kompetens utanför gruppen.
Subgrupper/personer kan fungera som ”rådgivande instanser” till arbetsgruppen.
Det är därför viktigt att vi har en bredd avseende såväl geografi, nätverk som
kompetens i gruppen. Jag tycker att vi uppfyller detta väl för närvarande vilket
också visade sig när vi t ex skulle rekrytera föreläsare till symposium anordnat
av svensk förening för thoraxradiologi.
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Jag redogjorde för vårt arbete med fortbildningsdagarna, riksstämman samt
vårmötet som vi kommer att ha fortsatt ansvar för. Vi fick för övrigt
uppenbarligen mycket god kritik för årets symposium på fortbildningsdagarna
då bland andra inte mindre än fyra personer från arbetsgruppen var
föredragande, stort tack för goda insatser! Jag tog upp att jag tycker att
arbetsgruppen bör vara representerad i Vårmötets organisationskommitté, vilket
bör kunna bli aktuellt från och med nästa år.



Vi har möjlighet att ordna separata möten utöver ovan nämnda, mängden möten
inom kardiologi är dock snarast i överkant varför behovet är tveksamt. Ett
önskemål från ordföranden var dock att vi skulle hålla i nästa års
ämneskonferens vid fortbildningsdagarna. Ämnet skulle då vara de nya
infarktdefinitionerna.



Vi har fått förfrågan av Hjärtförbundets arbetsgrupp för hjärtintensivvård om att
deltaga i en inventering av begreppet hjärtintensivvård i Sverige. Lars Algotsson
(THIVA i Lund) som är ordförande i arbetsgruppen har varit i kontakt med
Patrik och undertecknad. Sannolikt kommer vi att ”inventera” den södra
regionen till att börja med. Ämnet är intressant med tanke på att en
”hjärtintensivvårdsavdelning” kan se väldigt olika ut. Vem skall vårdas var? Vad
krävs för en HIA? Är HIA ett förlegat begrepp? Är THIVA bara för opererade?
osv…



Europrevention kommer till Stockholm 2009, ansvarig är Joep Perk. Man
förväntar sig ca 2000 deltagare. Vi bör deltaga och hjälpa till med planeringen
av mötet.



Det är nu angeläget att vi får tillfälle att träffas för att diskutera arbetet i
gruppen. Jag tycker att det skulle vara bra om vi kunde ses före vårmötet,
förslagsvis på Läkarsällskapet i Stockholm följt av en gemensam middag.
Torsdagen den 17 januari, tisdagen den 11 mars eller tisdagen 1 april är mina
första förslag. Vi tar det datum då flest kan.
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