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Styrelsemöten
Styrelsemöten har under det gångna året skett som telefonkonferenser: 090610, 090916, 081111,
100212, 100331.
Föreningens ekonomi
Svensk barnkardiologisk förening har för närvarande ingen medlemsavgift. Sedan tidigare har
föreningen ett kapital på 40 000 SEK vilket utgörs av ett överskott från det Nordiska mötet i
Stockholm 2007. Kapitalet har sedan dess förvaltats av tidigare ordföranden i föreningen, Per
Winberg. Föreningen har under det gångna året varken haft några inkomster eller utgifter.
Styrelsen anser att föreningens fortsatta ekonomi och eventuellt införande av medlemsavgift
behöver diskuteras. Dessa frågor kommer att tas upp vid årsmötet.

UTBILDNINGAR OCH KURSER:
AEPC
AEPC:s årliga kongress kommer att äga rum den 26-29 maj i Innsbruck, Österrike. Nästa års
möte sker i Granada, Spanien, 18-21 maj 2011.
Nordiska Barnkardiologiska Mötet
Under 2009 avhölls det Nordiska barnkardiologiska mötet i Bergen, Norge under tiden
17-19 september. Årets möte kommer att ske i Reykjavik, Island 23-25 september 2010.
Barnveckan i Uppsala
Barnläkarföreningens barnvecka hålls under 2010 i Jönköping, 19-23 april. Som föregående år
står SBKF för ett kardiologiskt utbildningsprogram: Ductusberoende vitier, Ulf Ergander,
Hjärtsvikt, Håkan Whålander, Arytmier, Eva Fernlund, Kluriga och lärorika fall, Estelle
Naumburg, Panelen. Moderator för programmet: Nematollah Shams Latifi.
Svenska Kardiovaskulära Vårmötet:
XII Svenska Kardiovaskulära Vårmötet, 21-23 april 2010, Göteborg.
Svensk barnkardiologisk förenings representant i organisationskommittén är Per Larsson,
suppleant Daniel Holmgren. Det barnkardiologiska programmet i år består av ett symposium,
onsdagen den 21 april kl 14.10-15.10: Kardiomyopatier hos barn – det moderna synsättet, Med
underrubrikerna: Kardiomyopatier och arytmier – Hur är släktskapet? Gunnar Sjöberg;
Dilaterad Kardiomyopati – Vad vet vi idag? Thomas Higgins; Högdos betablockad – Till vem?
Ingegerd Östman-Smith.

Svartå
Under 2009 genomfördes ingen regelrätt ”Svartåkurs”. Istället inbjöds alla lärare som deltagit
under kurserna genom åren till ett ”Teachers Inn”. Detta evenemang genomfördes på Svartå
Herrgård den 2-4 september med ett omfattande program av hög klass. Arrangemanget som var
organiserat av Göran Wesström och Bo Lundell med bistånd i genomförandet från ”gamla” och
några yngre lärare, var mycket uppskattat. Under mötet avtackade styrelsens ordförande
Svartåkursens initiativtagare och arrangör, Göran Wesström, för alla framgångsrika kurser i
barnkardiologi som genoförts under de gångna åren. Emellertid lät sig Göran Wesström
omedelbart ”återcirkuleras” som mentor och medarrangör för fortsatta Svartåkurser. Kommande
kurser kommer från och med detta år att arrangeras i ett mer formaliserat samarbete med Svensk
barnkardiologisk förening genom att en representant från styrelsen ingår i
organisationskommittén. Organisationskommittén för årets Svartåkurs (v36) kommer därmed att
bestå av Per Winberg (efterträder Sven-Erik Sonesson), Per Larsson (styrelsens representant) och
Göran Wesström (återcirkulerad).

SK-kurs
En SK-kurs i Barnkardiologi genomfördes vid Astrid Lindgrens Barn- och ungdomssjukhus,
Karolinska universitetssjukhuset, Solna 090330-090403.

UTREDNINGAR:
Målbeskrivningsarbetet
Arbetet med den detaljerade målbeskrivningen, ”Utbildningsboken”, återstår.
POX-undersökning på BB
Efter förfrågan från Barnläkarföreningen har styrelsen uttalat sig om eventuellt införande av
generell POX-screening av nyfödda barn innan hemgång från BB (bifogas). På förekommen
anledning och med forskargruppens goda minne har ett reviderat protokoll för POX-screening
framtaget, av Göteborgsgruppen, skickats till föreningens medlemmar (bifogas).
Nätverket Gertrud
Hjärt-Lungfonden har genomfört en insamlingskampanj för att samla medel till den initiala
finansieringen av ett nationellt nätverk för verksamma barnkardiologer och barnläkare med
ansvar för barn med hjärtsjukdomar i landet. Tanken är att man snabbt skall kunna koppla upp
sig via nätet för att on-line visa t ex rörliga ultraljudsbilder och diskutera patienter med erfarna
kollegor. Styrelsen har delegerat ansvaret för att driva projektet till Bo Lundell och kan
konstatera att detta har skett på ett förtjänstfullt och framgångsrikt sätt. Tyvärr har inte alla
barnkliniker som varit intresserade av att delta kunnat erbjudas ekonomiskt stöd för nätverket via
projektet i ett första skede. Det är emellertid styrelsens starka förhoppning att samtliga
intresserade barnkliniker skall få möjlighet att delta inom en mycket snar framtid. Detta
önskemål kommer att särskilt framföras till Hjärt- Lungfonden vid ett planerat uppföljningsmöte
den 16 maj.
Hjärt- Lungfonden
Styrelsen för Svensk barnkardiologisk förening har under de senaste åren med stor tacksamhet
och glädje kunnat konstatera Hjärt- Lungfondens ökade intresse och engagemang för den
barnkardiologiska verksamheten i vårt land. Detta har resulterat i avsevärda resurstillskott till
verksamheten i form av bl. a avancerad utrustning i form av ultraljudsmaskiner och ett antal

forskartjänster samt det ovan beskrivna nätverksprojektet Gertrud. Styrelsen hoppas på ett
fortsatt fruktbart och entusiasmerande samarbete med Hjärt- Lungfonden.
Grenspecialiteten
Socialstyrelsen har efter förfrågan från Svensk barnkardiologisk förening och önskemål
framförda vid förra årets årsmöte gått med på att byta namn på grenspecialiteten från
Barnkardiologi till Barn- och ungdomskardiologi.
Ändrade riktlinjer för endokarditprofylax
Ett förslag på nya riktlinjer för endokarditprofylax kommer inom en snar framtid att skickas på
remiss till berörda verksamhetschefer för synpunkter. Förhoppningen är att de nya,
internationellt anpassade riktlinjerna skall kunna presenteras under senare delen av våren.
Årsmötets placering
Frågan om årsmötets placering väcktes åter vid årsmötet 2009. Med anledning därav har
styrelsen skickat en förfrågan till medlemmarna och bett om synpunkter i denna fråga (se bifogad
enkät). Svaren på enkäten kommer att redovisas vid årsmötet.
Förfrågan om svårigheter att monitorera behandlingen av patienter med svåra arytmier
På förekommen anledning har en förfrågan skickats till medlemmarna angående svårigheter att
analysera plasmakoncentrationer av flera antiarytmika som används inom barnkardiologin.
Förhoppningen är att man genom att uppmärksamma problemet och genom att presentera en lista
på aktuella antiarytmika skall kunna tillförsäkra sig laboratorieresurser, med eller utan sponsring,
för behövliga analyser.
ÖVRIGT:
Diagnosregistret:
Registreringen i det nationella diagnosregistret SWEDCON fortsätter.
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