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Årsberättelse 2017-2018 SvKF: Arbetsgruppen för GUCH
Under året har styrelsen bestått av:
Kristofer Skoglund Kungsbacka ordförande
Aleksandra Trzebiatowska-Krzynska Linköping sekreterare
Christina Christersson Uppsala vice ordförande
Bengt Johansson Umeå ledamot
Ulf Thilén Lund ledamot och registerhållare
Stefan Liljedahl Falun ledamot
Eva Mattsson Stockholm ledamot
Peder Sörensson Stockholm ledamot
Linda Ternrud Lund ledamot
Styrelsen har förutom årsmötet haft ett telefonsammanträde. Övriga frågor har löpande
hanterats via mail.

SWEDCON:
Årsrapporten för 2016 publicerades under året. Deltagande GUCH centra är Akademiska
Sjukhuset Uppsala, Karolinska Sjukhuset Stockholm, Norrlands Universitetssjukhus Umeå,
Skånes Universitetssjukhus Lund/Malmö, Universitetssjukhuset Linköping,
Universitetssjukhuset Göteborg och de kardiologiska verksamheterna i Falun, Gävle,
Halmstad, Jönköping, Kalmar, Karlskrona, Karlstad, Kristianstad, Linköping, Skövde,
Sunderbyn, Sundsvall, Södersjukhuset, Trollhättan, Växjö och Östersund. Det totala antalet
antalet GUCH patienter ökade med mer än 1000 patienter under året och för närvarande
finns 13330 patienter registrerade i SWEDCON/GUCH. Medianålder 36 år för män och 39 år
för kvinnor. Det finns inga tecken till att antalet inkluderade patienter skulle plana av.
Uppskattningsvis 30% av alla vuxna patienter med medfött hjärtfel återfinns nu i registret.
Den största patientgruppen (40%) består av shuntvitier. Stockholm är största inkluderade
center med över 3400 patienter. Antalet kateterinterventioner har legat stadigt på mellan
150-200 sedan 2010 men har nu fallit något till 132 under 2016.
Kardiovaskulärt vårmöte 2017:
Arbetsgruppen sände in 5 st symposieförslag varav ett accepterades:
Non compaction Vad tror vi oss veta? med Carl Meurling, Jan Engvall och Mikael Dellborg.
Moderatorer var Zacharias Mandalenakis och Birgitta Jönelid.
Fortbildningsdagar i Stockholm 9-11 februari 2018:
Temat för mötet i år var betydelsefull komorbiditet. Zacharias Mandalenakis, Betydelsefull
kärlsjukdom vid medfött hjärtfel, och Camilla Sandberg, Vad ska man tänka på vid
träningsråd till patient med medfött hjärtfel, representerade arbetsgruppen.
Arbetsgruppens nationella höstmöte 16-17 November, i samarbete med SWEDCON:
Arbetsgruppens årsmöte arrangerades i år av Peder Sörensson på Hesselby slott. Patientfall,
framtida forskningssamarbeten, wedcon och aktuella studiesamarbeten avhandlades. Mötet
var välbesökt och glädjande nog var antalet deltagare det högsta sedan mötet startades,
30st.

Hemsidan guch.nu
Sidan är nu inaktiv pga bristande uppdatering då vi saknar webkunnig person.
Arbetsgruppens sekreterare är dock huvudansvarig för frågor som rör hemsida. Sidan kan
inte avvecklas just nu då Göteborgs kliniska sida ligger på siten medan övriga center endast
länkar till sjukhusens egna sida och uppdaterar där. Styrelsen har vid telefonmöte fastslagit
följande plan:
1) Så fort Ggb har en fungerande egen sida på Sahlgrenska universitetssjukhusets sida
tas kontakt med webhotellet för att skala ner GUCH.nu till minimalt innehåll som
huvudsakligen länkar vidare till respektive centers egen sida samt cardio.se.
2) Uppdatering av GUCH-information, Kurser mm kommer fortsättningsvis att ske på
arbetsgruppens sida på cardio.se.
Ekonomi:
Arbetsgruppen har under året fått ett bidra från SvKF på 60 000kr. Detta bidrag har använts
till finansiering av arbetsgruppen nationella höstmöte 56000kr.
Övrigt:
Arbetsgruppen är adjungerad till Hjärtförbundets styrelse och ordförande har deltagit i ett
styrelsemöte. Arbetsgruppen har ett intresse av att vara adjungerad till Hjärtförbundet för
möjlighet till samarbete med de övriga specialistföreningarna som ingår i förbundet.

Hemsidan guch.nu
En länk till guch.nu finnas på svenska kardiologföreningens hemsida under information om
arbetsgruppen. Huvudansvaret för redigering av hemsidan har sedan bytet av plattform 2015
legat på arbetsgruppens sekreterare. Varje centra/mottagning har ansvar för sin lokala
information och uppdatering. Då vi i styrelsen för tillfället saknar praktisk webkompetens har vi
har under året utan framgång sökt efter en kollega med intresse och kompetens av att vara
webmaster. Utveckling och uppdatering av vårt gemensamma innehåll på hemsidan har än så
länge varit sparsam i ljuset av att vi ännu inte funnit någon.
Kardiovaskulärt vårmöte 2018:
Fem symposieförslag skickas in från arbetsgruppen varav ett accepterades; PFO
Ekonomi:
Arbetsgruppen har under året fått ett bidra från SvKF på 60 000kr. Detta bidrag har använts till
finansiering av arbetsgruppen nationella höstmöte.
Övrigt:
Arbetsgruppen är adjungerad till Hjärtförbundets styrelse och ordförande har deltagit i ett
styrelsemöte. Arbetsgruppen har ett intresse av att vara adjungerad till Hjärtförbundet för
möjlighet till samarbete med de övriga specialistföreningarna som ingår i förbundet.
SvKF har under året genomfört endorsements för ESC guidelines inom förmaksflimmer och
dyslipidemi. Trots mailutskick om synpunkter till hela GUCH-Sverige svarade endast en kollega
varför arbetsgruppens bidrag begränsades. Aktivt deltagande i framtida endorsements kräver
sannolikt mer formaliserad struktur från arbetsgruppens sida.
Kristofer Skoglund
Arbetsgruppens ordförande

