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Styrelsen har under det gångna året haft följande utseende: 

Ordförande Ulf Ergander 

Vice ordförande Håkan Wåhlander 

Sekreterare Cecilia Olofsson 

Kassör och vebbansvarig Peter Munkhammar 

Ledamot Solweig Harling 

 
 
 

Administrativt 

Styrelsemöten 

Styrelsen har under verksamhetsåret haft möten den 19 september 2012, 7 november 2012, 19 

december 2012, 11 februari 2013 samt 27 mars 2013. Styrelsemötena hölls via nätverket Gertrud. 

Dessutom hölls ett konstituerande styrelsemöte direkt efter årsmötet 27 april 2012. 

 

Ekonomi 

För detaljerad ekonomisk redovisning var god se bifogad bilaga. 

 

Hemsidan 

Peter Munkhammar har varit vebbansvarig och basat över vår utmärkta hemsida. Den har under 

denna verksamhetsperiod varit i fullt bruk. Ett kontinuerligt arbete nedläggs för att hålla den 

uppdaterad med aktuell information. 

  

http://web.blf.net/


 

En av förutsättningarna för att det skall vara en livaktig och aktuell sida är medlemmarnas 

engagemang. Alla medlemmars bidrag är därför värdefulla och välkomna. 

Nationella vårdprogram finns för vissa ämnen. Dessa ligger tillgängliga på hemsidan. Nya 

vårdprogram är mycket välkomna. Styrelsen beslutade att för att ett vårdprogram ska ligga på 

hemsidan, som ett officiellt dokument från SBKF, ska det godkännas av styrelsen samt 

verksamhetscheferna i Göteborg, Lund, Stockholm/Uppsala och Umeå. Dokumenten ska ha en 

definierad giltighetstid och revideras med minst tre års mellanrum. 

 

Årsmötet 

Svensk Barnkardiologisk Förenings årsmöte har nu flyttats från det Kardiovaskulära Vårmötet 

till Barnläkarföreningens Barnvecka pga. bristande representation. De bägge mötena har 

dessvärre ofta sammanfallit i tid och den barnkardiologiska närvaron på vårmötet har varit dålig. 

Fr.o.m. i år, 2013, kommer föreningens årsmöte att äga rum under Barnveckan och vi hoppas 

därmed på bättre närvaro. 

 

Aktiviteter 

Målbeskrivning för ST-utbildning i Barnkardiologi 

Målbeskrivningen för ST i Barnkardiologi har utarbetats av Daniel Holmgren, Katarina Hanséus 

och Per Winberg. 

Utbildningsplanen kan återfinnas på föreningens hemsida [länk]. 

 

Nätverket Gertrud 

Videokonferensnätverket Gertrud som byggts upp med bistånd från Hjärt-Lungfonden med Bo 

Lundell som projektledare, har nu nått ut till samtliga sjukhus med barnkardiologisk verksamhet 

och har inneburit en enorm förbättring i kommunikationerna inom professionen. Det har alltmer 

kommit att uppfattas som en självklarhet. 

Utöver de otaliga lokala och regionala konferenser som ständigt pågår arrangeras varje termin en 

eller ett par nationella föreläsningar inom olika områden. Vi ser också med stor glädje en ökande 

användning även bland andra medarbetare, såsom barnhjärtsjuksköterskor och sjukgymnaster. 

 

SWEDCON 

Det nationella kvalitetsregistret Swedcon sköts av en egen grupp under ledning av Gudrun 

Björkhem, Lund, och i nära samarbete med GUCH-registret. Skillnaderna i inmatningsfrekvens 

mellan olika centra är successivt på väg att minska, vilket gör siffrorna alltmer tillförlitliga och 

användbara. 

 

POX-screening på nyfödda 

SBKF har stöttat Neonatologföreningen i uppfattningen att POX-screening av nyfödda bör 

användas som rutinmetod. Den införs nu som standard i riktlinjerna för BB-vård. 

 

  

http://web.blf.net/


 

Läkemedelsverkets och Smittskyddsinstitutets expertmöte om indikationer för 
antibiotikaprofylax i tandvården den 7–8 maj 2012. 

Som led i ett regeringsinitiativ att försöka nedbringa onödig användning av antibiotika hölls ett 

expertmöte i Uppsala. Representant för SBKF var Ulf Ergander. 

Redan år 2010 arbetade en arbetsgrupp inom SBKF med rekommendationer för endokardit-

profylax och antalet indikationer begränsades dramatiskt. Efter att ha studerat följderna av den 

s.k. NICE-rekommendationen i Storbritannien 2006, som i stort sett helt avskaffade all endokar-

ditprofylax, blev det nu expertmötets uppfattning att Sverige borde gå samma väg. Den nya 

rekommendationen innebär att all endokarditprofylax avskaffas vid hjärtåkommor och att endast 

indikationerna leukopeni och strålskadat käkben kvarstår. 

Förslaget har inte varit helt okontroversiellt. Det innehåller dock en möjlighet att göra en samlad 

bedömning av varje enskild patients situation och bibehålla profylaxen i enstaka speciella fall. 

 

Specialistutbildning i barnkardiologi 

Den arbetsgrupp som bildades vid Nationella Barnhjärtmötet i Kristianstad redovisade vid 

uppföljningsmötet i januari 2013 sina synpunkter på den fortsatta utbildningen av barnkardio-

loger i Sverige. Deras förslag går ut på att de dubbla utbildningsambitioner som f.n. råder – dels 

utbildning till ”äkta” barnkardiolog vid något av de fyra barnkardiologiska centren, dels utbild-

ning till ”barnläkare med barnkardiologisk påbyggnad” för länsbarnsjukvårdens behov – 

avskaffas till förmån för en enhetlig utbildning till barnkardiologisk specialist. Den grundlägg-

ande barnkardiologiska specialistutbildningen blir således densamma oavsett var man avser att 

arbeta, men för dem som arbetar vid något av specialistcentren kommer ytterligare utbildning 

mot någon av de olika spetskompetenserna – kateterintervention, arytmi, fosterkardiologi etc. – 

att bli aktuell. 

Styrelsen för SBKF delar helt arbetsgruppens uppfattning att detta skulle stärka den barnkardio-

logiska kompetensen i landet samtidigt som det ger möjlighet till kontinuerlig vidareutbildning 

av alla barnkardiologer på specialistcentren. Styrelsen har därför bett arbetsgruppens medlem-

mar – Marja Jurvanen, Daniel Holmgren, Tobias Ekenlie, Niklas Segerdahl och Katarina 

Hanséus – att fortsätta sitt arbete på föreningens uppdrag, vilket gruppen har accepterat. 

 

Tvärprofessionell hemsida för barnkardiologin 

Årsmötet 2012 gav styrelsen i uppdrag att söka medel från Hjärt-Lungfonden för att bygga upp 

en tvärprofessionell hemsida för alla yrkesgrupper som arbetar med hjärtsjuka barn. Styrelsens 

anser att denna hemsida bör göras som en utbyggnad av vår nuvarande hemsida och har i 

nuvarande läge inte haft någon anledning att söka medel för detta. 

 

Nya medlemmar 

Följande nya medlemmar hälsades välkomna under året: John Terlinder, Jönköping, Per Jarring, 

Skåne samt Olof Änghagen, Linköping. 

 

  



 

Stimulansbidrag 

Styrelsen har inrättat ett stimulansbidrag om 1000 kr till alla som lämnar in en ansökan om att få 

arrangera en IPULS-kurs. 

 

Barnkardiologisk medlem i Barn-HLR:s etikgrupp 

Representant för barnkardiologerna är Britt-Marie Ekman-Joelsson, Göteborg. 

 

Vetenskapligt råd 

Socialstyrelsens vetenskapliga råd i barnkardiologi är Håkan Wåhlander, Göteborg. 

 

Utbildningsansvarig 

Utbildningsansvarig och tillika representant gentemot IPULS är Per Larsson, Uppsala. 

 

Utbildningar och kurser 

Nordiska Barnkardiologiska Mötet 

Förra årets möte hölls i Göteborg och kommer i år (2013) att hållas i Köpenhamn. 

 

Barnveckan 

äger i år rum i Karlstad. Ett barnkardiologiskt symposium kommer att arrangeras med ämnena 

svimning, bröstsmärta, shuntberoende hemodynamik och enkammarhjärtan. Dessutom finns ett 

stort symposium om kardiogenetik inplanerat. 

 

Nationella Barnhjärtmötet 

Det nationella barnhjärtmötet i Kristianstad 24 – 26 augusti 2011 fick ett uppföljningsmöte, 

likaledes i Kristianstad, den 17 – 18 januari 2013. Många framsteg och förbättringar sedan 

föregående möte kunde konstateras och finns dokumenterade på mötets hemsida [länk]. Ett 

viktigt resultat är bildandet av nya nätverk för andra professioner inom barnhjärtvården som 

sjuksköterskor, sjukgymnaster, kuratorer och psykologer.  

Det nationella mötets vandringssten överlämnades till Stockholm som således kommer att 

arrangera nästa möte. En stor eloge måste ges till Jan Bergils och hans team i Kristianstad som 

med stor beslutsamhet och utan att sky några besvär genomdrivit de bägge banbrytande mötena. 

 

Svenskt Kardiovaskulärt Vårmöte 

är i år förlagt till Göteborg 17 - 19 april. Inte heller detta år kommer vi att ha ett speciellt 

barnkardiologiskt program. Trots detta kommer mötet att innehålla många ämnen som har stor 

relevans för oss barnkardiologer. SBKF är representerat i organisationskommittén. 

 

  

http://www.skane.se/csk/barnhjartmote


 

SK-kurs 

Ingen SK-kurs har genomförts under det gångna verksamhetsområdet. IPULS-kurser i barn-

kardiologi arrangerades i Lund i april och i Uppsala i december 2012. En kurs i barnkardiologi 

för sjuksköterskor och sjukgymnaster på 7,5 högskolepoäng har genomförts i Göteborg från 

september till november 2012. 

 

Svartå-kurs 

Svartå-kursen arrangerades 2012 under ledning av Per Winberg och Göran Wesström. Ingen 

kurs planeras under 2013. 

 

 
 
 
 
 

 

För styrelsen 

Ulf Ergander 

Håkan Wåhlander 

Cecilia Olofsson 

Peter Munkhammar 

Solweig Harling 

 


