
Utbildningsplan för ST Barn – och ungdomskardiologi, 

Barnhjärtcentrum Stockholm Uppsala 

 

Syfte 

 
Förbättra och konkretisera utbildningsplanen för nya ST–läkare inom barn- och 

ungdomskardiologi, samt att förtydliga vilka färdigheter som krävs för att uppnå 

”jourkompetens” på Barnhjärtcentrum Stockholm/Uppsala  

 

Bakgrund 

Utbildningsmål för ST Barn – och ungdomskardiologi 
 

Utbildningsmålen beskrivs i ”Socialstyrelsens föreskrifter för läkarnas 

specialiseringstjänstgöring” och i specialistföreningens målformulering för barnkardiologi 

samt i ”Checklista för utbildningsmål barnkardiologi”. 

 

 

Grundläggande förutsättningar vid planering av ST utbildning: 
 

1. Verksamhets-chefen ansvarar för att det skall finnas en studierektor inom barn – och 

ungdomskardiologi inom enheten 

 

2. Handledaren skall vara specialist i barn- och ungdomskardiologi vid Barnhjärtcentrum 

Stockholm/Uppsala och skall ha genomgått handledarutbildning 

 

3. Individuell utbildningsplan 

 

Den individuell utbildningsplan skall konkretisera förutbestämda tjänstgöringsavsnitt och 

placeringar. 

  

Utbildningsplanen bör omfatta överenskommelser mellan ST-läkaren, hemmakliniken och 

andra utbildningsplatser. 

 

Utbildningsplanen bör innehålla en överenskommelse om former och omfattning av 

vetenskapligt arbete och kvalitetsarbete.  

 

Utbildningsplanen skall vara förankrad hos handledare, verksamhetschefen, berörda 

studierektorer och ST-läkaren 

 

Utbildningen till barnkardiolog är målstyrd och innehållet styrs av övergripande och 

detaljerade måldokument enligt ovan.  

 

Utbildningsplatser:  

 Opererande barnkardiologiskt centrum 

 Ickeopererande barnkardiologiskt centrum 

 Barnklinik vid läns- och regionsjukhus 

 



ST utbildningen ges i form av tjänstgöring vid opererande centrum eller som kombination av 

tjänstgöring vid ovanstående enheter.  

Med barnkardiologiskt centrum avses då en sammanhållen enhet som bedriver fullständig 

barnkardiologisk diagnostik inkluderande transesofageal ekokardiografi, datortomografi, 

magnetresonanstomografi och hjärtkateterisering.  

 

Minst 24 månader ska göras på barnkardiologiskt centrum varav minst 6 månader ska omfatta 

perioperativ vård på opererande centrum. 

 

En del av utbildningen måste dock alltid fullgöras vid opererande centrum. 

 

Möjliga sidoutbildningar: 

 Bild- och funktionsmedicin 

 Arytmienhet 

 Vuxenkardiologi/GUCH 

 Klinisk genetik 

 Barnanestesi- och intensivvård 

 Thoraxkirurgi 

 

 

Utbildningsplan för ST barnkardiologi på Barnhjärtcentrum 

Stockholm/Uppsala  
 

Fas 1 – där syftet är att uppnå ”jourkompetens”, vilket i de flesta fall omfattar det 

första året under ST-utbildningen. Fokus för den första fasen är att lära sig att behärska 

utredningsredskapen enligt nedan och att utveckla förmåga att förstå vilka tillstånd som 

kräver akut handläggning och vad som kan hanteras över tid. 

 

A. Grundläggande metodkunskap inom pediatrisk ekokardiografi för att uppnå 

självständiga färdigheter inom standardiserad och riktad pediatrisk ekokardiografi 

enligt guidelines  (anatomisk struktur, funktion,  hemodynamisk bedömning) 

 

 -Ekomottagning under handledning av BMA 

 -Egna litteraturstudier 

  

B. Pediatrisk ekg-tolkning: Normal åldersvariation. Vanliga arytmier – sinusarytmi, SVT, 

ektopisk förmakstakycardi, bradycardi, AV-block, VES, SVES. LQTS. Perimyocardit. 

”Urskilja patologi som skall föranleda vidare utredning”. 

 

C. Indikation för arbetsprov, Holter, event-recorder, samt grundläggande tolkning av 

nämnda undersökningar 

 

D. Enklare hjärtmottagning med fysisk undersökning, EKG och EKO-bedömning, i syfte 

att uppnå kompetens att självständigt kunna handlägga de vanligaste kardiologiska 

frågeställningarna (blåsljud hos symtomfria barn, enklare arytmifrågeställningar, 

bröstsmärtor, synkope, men med huvudsakligt fokus på handläggning av de vanligaste 

hjärtfelen dvs VSD , PDA, ASD, AVSD coa, AS, PS, Fallot) 

 

 



E. Hemodynamisk bedömning, kliniskt och ekokardiografiskt, vid hjärtfel med 

ductusberoende system-  respektive lungcirkulation, andra komplexa hjärtfel så som 

transposition och enkammarfysiologi, PPHN,  myocarddysfunktion av övrig genes 

samt vid förekomst av pericardvätska. 

 

F. Akut handläggning och behandling av shuntorsakad hjärtsvikt, ductusberoende hjärtfel 

(inkl indikation för Prostivas, utvärdering av Prostivasbehandling och handläggning av 

biverkningar), myocarddysfunktion, pericardvätska, PPHN 

 

G. Indikation för akut hjärtkateterisering inkl BAS 

 

H. Indikation för akut hjärtkirurgi – stenosvitier, komplexa hjärtfel, endokardit 

 

I. Akut handläggning av supraventrikulär respektive ventrikulär takycardi.  

 

J. Grundläggande kunskaper i kardiopulmonell interaktion, indikation för andningsstöd 

respektive  inotropi vid kardiell genes till cirkulationssvikt samt vid PPHN. 

 

K. Ekokardiografisk bedömning av patient som behandlas med veno-venös respektive 

veno-arteriell ECMO 

 

L. Försäkringssystem  

 

M. Internt nätverk med paramedicinare, dvs kurator, sjukgymnast, dietist, logoped, 

lekterapi osv 

 

N. Medicinskt nätverk : hjärtklinikens pacemaker- och  arytmienhet, BIVA, ECMO, 

PETS,  Barnhjärtcentrum Lund (BIVA, barnhjärtkirurger, barnkardiologer), 

transplantationskliniken Huddinge 

 

 

- Underläkar-rad på Q63 

- Jour A med ”back-up” följt av jour A dagtid med utsedd daglig handledare 

- Litteraturstudier 

- Internutbildning 

- Knepfallsronder 

- Thoraxkonferenser 

- Arytmikonferenser 

 

Då ST-läkare i barnkardiologi har olika kliniska erfarenheter i bagaget måste varje 

utbildningsplan individanpassas. Det åligger den kliniska handledaren att gå igenom adeptens 

tidigare erfarenheter och följa upp adeptens utveckling med möten 1-2 gånger per månad för 

vidare planering så att alla inlärningsmål i ovanstående check-lista uppfylls . 

 

ST-läkaren skall särskilt beredas möjlighet att delta i internutbildning, knepfallsronder, 

thoraxkonferenser och arytmikonferenser (dvs en senior kollega skall då ta över ev jour-

ansvar). 

 

 

 



  

Fas 2   

 

Jour A utan utsedd daglig handledare 

Beredskapsjour-nätter och helger med utsedd ”bak-bakjour”  

 

Egen mottagning med mer komplexa frågeställningar, dvs egna ”PAL-patienter”, mer 

avancerad arytmimottagning 

 

Fas 3 

 

Avdelningsansvarig läkare på Q63 

 

Hjärtkateterisering inkl TEE med syfte att uppnå fördjupad kunskap om indikationer för 

hjärtkateterisering, fördjupade hemodynamiska kunskaper, självständiga färdigheter att kunna 

utföra TEE under ASD slutning och BAS, samt goda färdigheter att kunna assistera vid 

hjärtkateterisering 

 

Fas 4 

 

Perioperativ vård inkl BIVA, TEE, operation på barnhjärtkirurgiskt centra  

 

Fas 5    

 

Specialiserade mottagningar inom fetal kardiologi, arytmi, kardiomyopati osv  

 

 

Teoretisk utbildning 

 

Egna studier 

 

Svartå-kurs  

Internutbildning inkl knepfallsronder 

Nationellt utbildningsprogram via Getrud / webb 

Regiondagar i Lund respektive Göteborg 

Nordiska möten 

AEPC möten 

Internationella och nationella kurser och konferenser, t ex Cardiology In the Young, Hands-on 

Cardiac Morphology, European Echocardiography Course, AEPC kurser. 
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