
 

Välkommen till kursen ”Klaffsjukdomar”, 24-27 oktober i Göteborg!  
 

Kurslokalen är ”Hjärtats aula” som ligger i huvudbyggnaden på Sahlgrenska 

Universitets Sjukhuset- Sahlgrenska. Från huvudentrén går ni rakt in ca 100m, svänger 

vänster och därefter längre ned i korridoren finner ni föreläsningslokalen på er vänstra sida.  

 

Kommunikationer - kollektivtrafik: Lättast är att åka spårvagn från Centralstationen (linje 6, 7, 

8, 13), till hållplats "Sahlgrenska Huvudentré". Se https://www.vasttrafik.se/ för detaljer. 

Biljetter köps enklast genom att ladda ner appen ”Västtrafik To Go”.  

 

Schema: Se separat dokument. Mindre justering kan komma att ske.   

 

Eget arbete/ examination: Inför kursen vill vi att ni förbereder ett patientfall som speglar 

delar av kursens målbeskrivning. Tanken med patientfallet är att ni i smågrupper kommer få 

diskutera varandras patientfall och varje grupp kommer även välja ut några fall för diskussion 

inför hela kursen. Förbered gärna så ni kan visa bilder och övriga utredningsfynd patienten 

utreddes med. Ni ska kunna diskutera kring och reflektera över patientfallen, ha gärna med 

olika diskussionspunkter. Detta utgör del av kursexaminationen. För godkänd kurs krävs även 

närvaro vid samtliga föreläsningar.  

 

All information avseende kursen kommer finnas tillgängligt via kursens hemsida. Länk till 

hemsidan kommer ni få någon vecka innan kursstart. 

  

Föreläsningsbilder kommer att finnas tillgängliga för nedladdning under kursveckan via 

kursens hemsida. Vi kommer inte dela ut åhörarkopior i pappersformat. Bra om ni har 

möjlighet att ta med bärbar dator/läsplatta. 

 

Vänd er till vår kurssekreterare Snezana Kostadinska (snezana.kostadinska@vgregion.se) om 

ni har praktiska frågor gällande kursen. 

 

 

Om ni inte planerar att delta i kursen är vi tacksamma att ni meddelar oss så snart som möjligt 

då er plats kan erbjudas någon på väntelistan.  

 

Om ni önskar delta på kursmiddagen som sponsras av Pfizer vänligen anmäl er med 

vändande mail till Snezana senast måndagen 17 oktober.  

 

Hjärtligt välkomna! 

 

Entela Bollano   Niklas Bergh 

Överläkare,Docent   Överläkare, Docent  

https://www.vasttrafik.se/
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