Årsberättelse Framtidens kardiologer 2016
Framtidens kardiologer består av medlemmarna Emma Svennberg (ordf), Niklas Svedberg
(viceordf, internationell samordnare), Karna Johansson (webansvarig), Clara Hjalmarsson
(kassör), Andreas Edsfeldt (ledamot), Maciej Olszowka (ledamot) och nyblivna medlemmar
Julia Söderberg och Ann Wittfeldt.
Arbetsgruppen hade årsmöte i samband med det Kardiovaskulära Vårmötet i Göteborg.
Ytterligare ett möte anordnades på Arlanda i september för planering av kursen Framtidens
Kardiologer som anordnades i Stockholm för fjärde året i januari 2017.
De senaste åren har vår huvudsakliga målsättning varit att planera och genomföra en
tvådagarsutbildning för ST-läkare i kardiologi med delmål inom kardiologi, vilka ST-läkarna
själva får önska. Det innebär att kursen i huvudsak täcker delmål som är svåra att nå genom
andra kurser. Kursen genomförs med ekonomiskt stöd av Astra Zeneca, och Pfizer, och med
hjälp av Malmö kongressbyrå. Kursen var även i år fulltecknad, med 70 st ST-läkare i
kardiologi, utöver deltarna från Framtidens Kardiologer. Årets kursmål rörde Typ 2 infarkter
och förelästes av Tomasz Baron , samt synkope (Arthur Federowski), Kluriga EKG (Piotr
Szamlewski), Hemodynamik (Mikael Broome), vitier (Christina Christersson), graviditet –
peripartum (Maria Schaufelberger), och del/delar av delmål 1, 4-10 för 2008s delmål täcktes.
Utvärderingen av kursen gav höga betyg där 5.8 (av max 6.0) skulle rekommendera kursen
till en kollega. Även i år rekommenderades det för deltagande ett medlemskap i Svenska
Kardiologföreningen.
Vid kursen genomfördes också ytterligare en enkät, där ST-läkarnas utbildnings-och
arbetsmiljö, samt information angående e-learning efterfrågades. Resultaten presenterades
av Maciej Olszowka i samband med Fortbildningsdagarna i Stockholm
På vårmötet 2016 höll vi också i ett postermingel, där deltagare fick visa upp sina
vetenskapliga- och förbättringsarbeten. Posterminglet var avsett som inspiration för övriga
ST-läkare och studierektorer att se vilka vetenskapliga/förbättringsarbeten som pågår i
landet, och få inspiration till den egna kliniken.
I fortsättningen avser arbetsgruppen att fortsätta med kursen Framtidens Kardiologer om
sponsringsmöjlighet finns.
Under 2017 kommer flera i arbetsgruppen att sluta efter flera års deltagande i arbetet. Clara
Johansson kommer att ersättas av Ann Wittfeldt, Emma Svennberg av Anna Hellman, Niclas
Svedberg av Julia Söderberg. Även Karna Johansson avser att sluta, och ersättare till henne
sökes. Maciej Olszowka kommer att föreslås att ta över som ordförande efter Vårmötet
2017.

