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Styrelsemöten
Styrelsen hade ett konstituerande möte i anslutning till föregående årsmöte 080423
Övriga styrelsemöten har skett som telefonkonferenser: 080526, 080908, 081112, 081203,
090304.

Ärenden som behandlats i styrelsen
UTBILDNINGAR OCH KURSER:
Nordiska Barnkardiologiska Mötet
Det nordiska barnkardiologiska mötet 2008 hölls 25-27 september i Lund med Svensk
Barnkardiologisk Förening som medarrangör. Nästa Nordiska möte äger rum 17-19 september i
Bergen, Norge.
Nationella barnkardiologiska mötet
?
Barndagarna i Uppsala
Barnläkarföreningens barndagar hålls i år i Uppsala. Som föregående år står SBKF för ett
barnkardiologiskt utbildningsprogram på detta möte.
Svenska Kardiovaskulära Vårmötet:
?
(Förra årets årsberättelse:
Förutom vårt årsmöte och en abstractsession finns på det rent barnkardiologiska programmet i år
ett symposium om ”Enkammarhjärta, från foster till farbror” och en Update-föreläsning: Bild
och funktionsdiagnostik av medfödda hjärtfel - Magnetkamerans och datortomografins plats och
möjligheter i diagnostiken. Marika Lidegran).
Svartå
Under tiden 9-12/ 9 2008 genomfördes en som vanligt uppskattad kurs på Svartå. Under 2009
kommer ingen kurs att ges. De lärare som deltagit under kurserna genom åren kommer att samlas
i Svartå 2-4/9 för genomgång av tidigare erfarenheter samt planering för framtida pedagogiska
insatser.
SK-kurs
?

UTREDNINGAR:
Diagnosregistret:
Färdigt?
Arbetet med det nationella diagnosregistret fortskrider.
Målbeskrivningsarbetet
Den första delen av målbeskrivningsarbetet för grenspecialiteten Barnkardiologi är nu avslutad
och finns på SoS’s hemsida (Läkarnas specialiseringstjänstgöring (SOSFS 2008:17).
Författningen trädde i kraft 2008-09-01 (krav på handledarutbildning dock först 2010-09-01).
För läkare med legitimering före 2006-07-01 kan den gamla författningen gälla om ansökan om
bevis för specialistkompetens inlämnas före 2013-12-31.
Arbetet med den detaljerade målbeskrivningen, ”Utbildningsboken”, återstår. Svenska
Läkarförbundet arbetar för närvarande med checklistor för olika specialistutbildningar och håller
på att skapa en gemensam plattform för en ”Kompetensportfölj” som avses kunna fyllas i via
nätet.
ÖVRIGT:
Vårdprogram för LQTS
Ett vårdprogram för LQTS har tagits fram av medarbetare från Umeå, Stockholm och Lund. Det
aktuella vårdprogrammet finns nu på vår hemsida.
Externa bedömare av specialistkompetens i grenspecialiteten Barnkardiologi
Styrelsen har efter önskemål från SoS föreslagit 2+1 externa bedömare av ansökningar om
specialistkompetens nämligen Katarina Hanseus, Lund och Per Winberg, Stockholm. Som
ytterligare extern bedömare har Daniel Holmgren föreslagits för att främst arbeta med
harmonieringen av målbeskrivningen med det kommande bedömningsuppdraget.
Nationell delegat i AEPC
Gudrun Björkhem slutade som Nationell delegat i AEPC den sista december 2008. Efter
omröstning av medlemmarna i Svensk barnkardiologisk förening har Daniel Holmgren utsetts till
ny nationell delegat från och med januari 2009.
Svar på förfrågan från SoS inför nästa Hälso- och sjukvårdsrapport
Vetenskapliga rådet för Barnkardiologi, Annika Rydberg, Umeå och avgående ordförande i
Svensk Barnkardiologisk förening, Per Winberg, Stockholm har i skrivelse uttryckt farhågor
”Angående medfödda hjärtfel och rutinmässiga läkarundersökningar av barn” (Se bilaga)
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