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Årsberättelse 2016-2017 SvKF: Arbetsgruppen för GUCH
Under året har styrelsen bestått av:
Kristofer Skoglund, Göteborg, 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
Linda Ternrud, Lund, ledamot
SWEDCON:
Årsrapporten för 2015 inkl bilaga ”Hur gick det sen?” 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 12378 patienter
registrerade i SWEDCON/GUCH. Uppskattningsvis 30% av alla vuxna patienter med medfött
hjärtfel återfinns nu i registret. Den största patientgruppen (40%) består av shuntvitier.
Kardiovaskulärt vårmöte 2016:
Arbetsgruppen ansvarade för ett symposium ”Conduit bara ett rör?” där Ulf Thilén, Ronny
Gustafsson och Eva Matsson deltog. Moderatorer var Kristofer Skoglund och Bengt Johansson.
Arbetsgruppens nationella höstmöte 17-18 November, i samarbete med SWEDCON:
24 deltagare från olika delar av landet träffades i Göteborg under två dagar och avhandlade bl a
aktuella frågor i SvKF, fysioterapi, falldiskussioner, Eisenmenger syndrom samt
registeranvändning och forskning i SWEDCON.
Fortbildningsdagar i Stockholm 9-11 februari:
Temat för årets fortbildningsdagar var Jämlik vård. Kristofer Skoglund och Eva Matsson
representerade arbetsgruppen med ett symposium om globala aspekter av GUCH samt
graviditet.
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 2017:
Fem symposieförslag skickas in från arbetsgruppen varav ett accepterades; ”Non compaction
Vad tror vi oss veta?” med Carl Meurling, Jan Engvall och Mikael Dellborg. Moderatorer är
Zacharias Mandalenakis och Birgitta Jönelid.
Nationellt utbildningssymposium, NUS 2016:
Arbetsgruppen har haft i uppdrag att ansvara för programmet för nationella
Utbildningssymposier (NUS) 2016. NUS involverade 10 av arbetsgruppens medlemmar. Mötena
ägde rum i Malmö/Lund, Göteborg, Linköping, Stockholm/Uppsala och Umeå under septemberdecember 2016.
Ekonomi:
Arbetsgruppen har under året fått ett bidra från SvKF på 60 000kr. Detta bidrag har använts till
finansiering av arbetsgruppens 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

