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Årsberättelse Kardiologföreningens arbetsgrupp för kranskärlssjukdom 2015

Gruppen har under året bestått oförändrat av 9 medlemmar: Claes Held Nina
Johnston, Christoph Varenhorst, Margret Leosdottir, Lennart Nilsson, Ann
Samnegård, Petur Petursson, Ellinor Bergdahl, Linda Kenttä.
Gruppen har haft 7 telefonkonferenser och ett kvällsmöte under Vårmötet och
engagemanget från medarbetarna har varit stort. Vi har under verksamhetsåret även
haft ett internat, 15-16 mars 2016 på Rosersbergs Slott.
Vårmötet april 2016
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 aktivt
både som moderatorer, föreläsare och arrangörer.
Fortbildningsdagarna 4-6 februari 2016 i Sälen
Arbetsgruppen har ansvarat för programmet till två st 1-timmes symposier där
arbetsgruppens medlemmar även var föreläsare. Fokus var på modern
lipidbehandling samt revaskularisering och typ 2 infarkter. Mötet var välbesökt (ca 60
kardiologer deltog).
Programförslag ESC
Arbetsgruppen har skickat in två förslag om sessioner till ESC 2016
Hemsidan
Arbetsgruppen har under året gjort en sammanfattning och skrivit kommentarer ur ett
svenskt perspektiv (sk endorsement) till ESCs uppdaterade Guidelines för NSTEMI.
Dessa ligger utlagda på Sv Kardiologföreningens hemsida.
Acute Cardiovascular Care Association
Arbetsgruppen har varit representerad av Claes Held på det årliga Europeiska ACCA
mötet i Wien den 16-18 oktober samt den samtidiga ACCA Summit.
Kliniska behandlingsråd (AKS)
Kollegorna Emil Hagström (Uppsala), Sasha Koul och Gustav Smith (Lund), har av
Kardiologföreningen fått i uppdrag och varit redaktionellt ansvariga att sammanställa
en ”skrift med kliniska behandlingsråd”. Denna har därefter faktagranskats av
arbetsgruppen för kranskärlssjukdom och försetts med föreningens logga. Efter en
sista avstämning mot Socialstyrelsens uppdaterade riktlinjer för Hjärtsjukvård har
kompendiet nu kommit ut i tryck under 2015.
Arbetsgruppen har via Kardiologföreningen varit remissinstans för ”Remiss om
målnivåer” från Socialstyrelsen
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Uppdatering av Socialstyrelsens riktlinjer för kranskärlssjukdom
Revideringen av de nationella riktlinjerna för Hjärtsjukvård påbörjades under hösten
2013 och arbetsgruppen har varit representerad av Claes Held. Arbetet har fortlöpt
under hela 2014 och en remissversion publicerades i januari 2015. Den slutliga
versionen kom ut hösten 2015.
NUS föreläsningar om prevention
Arbetsgruppen (Margrét, Pétur, Ellinor och Claes) har deltagit i Kardiologföreningens
föreläsningsserie, där titeln på föredraget var ”Farmakologisk prevention- skillnaden
mellan primär och sekundär prevention”.
Kursen ”Fokus Kranskärl 2017”
Arbetsgruppen har under året bestämt att ordna en uppföljande kurs efter den
lyckade kursen 2015. Under Internatet i Rosersberg har vi börjat planera denna
fortbildningskurs, i samarbete med Malmö Kongressbyrå fortbildningskursen ”Fokus
Kranskärl 2015” som hölls den 12-13 januari 2015 på Hotell Kristina, Sigtuna.
Ca 60 deltagare var anmälda. Kurskritiken var genomgående positiv avseende
innehåll, klinisk relevans och svårighetsnivå. Lokaler och praktiska arrangemang var
uppskattade. Mot bakgrund av denna feed-back har arbetsgruppen beslutat att
anordna en uppföljare i januari 2017 på samma plats.

Arbetsgruppens sammansättning kommer att förändras och 3 medlemmar slutar
(Claes Held, Lennart Nilsson och Margret Leosdottir) vid årets Kardiovaskulära
Vårmöte. Dessa ersätts av Nina Johnston (Uppsala), Magnus Bäck (Stockholm) och
Klas Persson (Malmö).
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