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Administrativt 

Styrelsemöten 

Styrelsen har under verksamhetsåret haft möten den 12 maj 2014, 25 augusti 2014, 6 oktober 2014,                                

10 november 2014, 4 december 2014, 19 februari 2015 samt 25 mars 2015. Mötena har hållits via 

nätverket Gertrud förutom 4 december som hölls hemma hos Maria Alpman då även en längre 

gemensam arbetsdag om den nya ST-utbildningen genomfördes. 

Utöver dessa möten hölls ett konstituerande styrelsemöte direkt efter årsmötet 9 april 2014. 



 

Årsmötet 

Årsmötet hölls 2014 i samband med Barnveckan i Malmö och beslutade att 2015 års möte skulle 

hållas i samband med Barnveckan i Stockholm. I jämförelse med de närmast föregående årsmötena 

som hölls under Svenskt Kardiovaskulärt Vårmöte har de senaste årsmötena haft fler deltagare. 

 

Ekonomi 

Peter Munkhammar har under det innevarande verksamhetsåret skött föreningens ekonomiska 

angelägenheter. 

Detta år har föreningen haft utgifter för hemsidan samt givit ett ekonomiskt engångsunderstöd till 

kursen i barnkardiologi på Båseberga (tidigare ”Svartåkursen”). Då årsmötet 2014 beslutade att 

bestämma medlemsavgiften till 0 kr har föreningen inte haft några inkomster. 

För mer detaljerad ekonomisk redovisning var god se bifogad bilaga. 

Hemsidan 

Peter Munkhammar har varit webbansvarig 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.  

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 har sedan tidigare beslutat 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. 

 

 

Aktiviteter 

Målbeskrivning för ST-utbildning i Barnkardiologi 

En genomgripande förändring av ST-utbildningen inom alla specialiteter har genomförts under året 

och Socialstyrelsen har fastlagt helt nya bestämmelser för ST från och med 2015. Barn- och 

ungdomskardiologin har i den nya ST-utbildningen kvar sin status som grenspecialitet till barn- och 

ungdomsmedicin. Detta innebär att specialistkompetens i barn- och ungdomsmedicin fortsatt är den 

enda vägen in i en ST-utbildning i barn- och ungdomskardiologi. Diskussioner har förts i styrelsen om 

att arbeta för att göra barn- och ungdomskardiologi till en tilläggsspecialitet, vilket skulle möjliggöra 

för kollegor med annan bakgrund som exempelvis kardiologi att bli specialister i barn- och 

ungdomskardiologi utan att först göra fullständig ST i barn- och ungdomsmedicin. Detta har dock inte 

genomförts i det nu avslutade arbetet utan kommer att behöva diskuteras inför nästa revision av ST-



utbildningen för att kunna bli verklighet. Arbete med detaljerad utbildningsplan vad gäller 

tjänstgöringsplan och checklistor för teoretiska kunskaper och färdigheter genomfördes av en grupp 

bestående av Katarina Hanséus, Daniel Holmgren, Marja Jurvanen, Tobias Ekenlie och Niklas 

Segerdahl under 2012-2014 och presenterades under årsmötet 2014. Styrelsen har under året 

slutfört detta arbete och färdigställt förslag till utbildningsplan samt checklistor vilka presenteras på 

årsmötet och på hemsidan. Efter förslag från arbetsgruppen presenterat av Katarina Hanséus och 

diskussion på årsmötet 2014 har utbildningsplan och checklistor utformats på ett sätt som ska 

tydliggöra förväntningar på kompetens inte bara för nyblivna specialister i barn- och 

ungdomskardiologi utan även för barnläkare med barnkardiologisk profil på länssjukhus och 

möjliggöra för dessa att skaffa sig formell specialistkompetens i barn- och ungdomskardiologi.   

Nätverket Gertrud 

Videokonferensnätverket Gertrud som byggts upp med bistånd från Hjärt-Lungfonden med Bo 
Lundell som projektledare, har inneburit en enorm förbättring i kommunikationerna inom 
professionen och har uppfattas numera som en självklarhet.  
Utöver de många lokala och regionala konferenser som ständigt pågår arrangeras varje termin en 

eller ett par nationella föreläsningar inom olika områden. SBKF:s styrelsemöten hålls också sedan 

flera år uteslutande via Gertrud. Vi ser också med stor glädje en ökande användning även bland 

andra medarbetare, såsom barnhjärtsjuksköterskor och sjukgymnaster.  

Barnläkarföreningen (BLF) 

Årsmötet beslutade i fjol om justeringar i stadgarna som skulle göra det möjligt att föreningen återfår 

sin ställning som delförening i BLF. Detta innebär att föreningen måste hålla en aktuell 

medlemsförteckning, tillställa BLF protokoll från årsmötet samt tillställa BLF:s styrelse framtida 

förslag till stadgeändringar. Föreningen står nu åter listad som delförening och inte intresseförening 

på BLF:s hemsida. 

Habilitering av hjärtbarn 

Tillgång till habilitering har hög prioritet i Socialstyrelsens riktlinjer för hjärtsjukvård, men 

tillämpningen av riktlinjerna förefaller variera över landet. Dessutom begränsas tillgången på 

habilitering för barn med hjärtfel och hjärtsjukdomar av att den traditionella barnhabiliteringen bara 

tar emot barn med neurologiska funktionshinder. Styrelsen har därför i samarbete med 

Hjärtebarnsförbundet distribuerat en enkät till de av föreningens medlemmar som är 

barnkardiologer eller barnläkare för att kartlägga tillgången på habilitering i olika delar av landet. 

Enkäten distribueras även till sköterskor och kommer att sammanställas av Hjärtebarnsförbundet 

och kommer att ligga till grund för ett påtryckningsarbete för att öka tillgången på 

habiliteringsinsatser för hjärtbarn. 

Endokarditprofylax  

Med anledning av att Smittskyddsinstitutet och Läkemedelsverket rekommenderat en kraftig 

reduktion av antibiotikaprofylaxen inom tandvården fick styrelsen i uppdrag att finna ett sätt att följa 

upp incidensen av endokardit bland hjärtbarnen. Styrelsen har därför redan 2013 bett SWEDCON att 

föra in incidensen av endokarditfall i sina årsrapporter. Detta har bifallits, men då dessa årsrapporter 

publiceras hösten efter det aktuella året har någon incidens inte rapporterats ännu, men kommer 

förhoppningsvis i den rapport för 2014 som förväntas komma senare under året. 



SWEDCON 

Det nationella kvalitetsregistret sköts av en egen grupp under ledning av Gudrun Björkhem, Lund. 

Registret har utvidgats med en speciell del för fosterkardiologi analogt med den särskilda delen för 

kirurgi. Det är fortfarande en förhållandevis ojämn inmatning med variationer både vad gäller 

inmatningsfrekvens och vilka typer av aktiviteter som matas in mellan klinikerna vilket bidrar till att 

rapporterna fortfarande är svårvärderade i en del avseenden. 

POX-screening på nyfödda 

Denna fråga har varit aktuell för styrelsen under en lång rad av år. Då screeningen numera ingår i 

riktlinjerna för nyföddhetsundersökningar av barn på BB är den att betrakta som införd över hela 

landet. Då införandet skett parallellt med en ökad prenatal detektion av komplicerade hjärtfel är 

effekten av screeningen svårvärderad och någon strukturerad värdering liknande de studier som låg 

till grund för införandet har ännu inte utförts. 

Läkemedelsverkets symposium ”Barn och Läkemedel” 

Läkemedelsverket anordnade en workshop med ovanstående titel i Uppsala 9-10 maj 2011. Peter 

Munkhammar representerade då SBKF.  En ny workshop ordnas 28 april 2015 på nytt med Peter 

Munkhammar som representant för SBKF. För barnkardiologin har styrelsen valt 

läkemedelsbehandling vid hjärtsvikt hos barn som fokusfråga för det kommande mötet. 

Nya medlemmar 

Följande nya medlemmar hälsades välkomna under året: Mikaela Dolk, Lund, Shalan Fadl, Örebro, 

Olof Änghagen, Motala och Katarina Övermo-Tydén, Östersund. 

Stimulansbidrag 

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

arrangera en IPULS-kurs. 

Barnkardiologisk sakkunnig i Läkemedelsverkets grupp om RSV-

infektioner 

Läkemedelsverket önskade förslag på sakkunnig  från barnkardiologin i detta ämne. Styrelsen 

föreslog Eva Fernlund, Linköping, Bo Lundell, Stockholm och Jan Sunnegårdh, Göteborg. Vem som till 

slut valdes framgår inte av Läkemedelsverkets hemsida. 

Vetenskapligt råd 

Socialstyrelsens vetenskapliga råd i barnkardiologi är Håkan Wåhlander, Göteborg. 

Utbildningsansvarig 

Utbildningsansvarig och tillika representant gentemot LIPUS är Cecilia Olofsson, Sundsvall. 

Nationell delegat i AEPC  

Till ny nationell delegat i AEPC utsågs Håkan Wåhlander, Göteborg. 



 

 

Utbildningar och kurser 

Nordiska Barnkardiologiska Mötet 

2014 år möte hölls i Umeå i samarbete med Stockholm och 2015 års möte kommer att äga rum i 

Oslo. 

Barnveckan 

Arrangeras i 20-23 april 2015 i Stockholm samtidigt som Kardiologiska Vårmötet i Örebro.  Ett 

barnkardiologiskt symposium kommer att arrangeras om ”Vanliga hjärtfel” med fokus på ”Fetal 

cirkulationsomställning och PDA hos fullgångna”, ”Shuntvitier och deras behandling”, ”Stenosvitier” 

och ”Komplexa tvåkammmarhjärtan”. Detta symposium kommer att kunna godkännas som kurs 

inom ST-utbildning i barn- och ungdomsmedicin och barn- och ungdomskardiologi. Dessutom 

kommer ett avsnitt om ”Från gen, foster till barn med syndrom” att avhandla ”Ärftliga 

hjärtsjukdomar”, ”Fosterkardiologins betydelse för medfödda hjärtfel” och ”syndrom och 

hjärtsjukdom”. 

Nationella Barnhjärtmötet 

Ett nationellt barnhjärtmöte var ursprungligen planerat att hållas i Stockholm hösten 2015, men 

kommer sannolikt inte att hållas där. Istället kommer Göteborg och Lund att ersätta sina respektive 

regiondagar med ett samlat möte för hela landet under hösten 2015. 

Svenska Kardiologiska Vårmötet 

Detta möte är 2015 förlagt till Örebro 22-24 april. SBKF kommer att delta i ett symposium om 

”Imaging vid medfödda och förvärvade hjärtsjukdomar i barnaåren.” Utöver detta kommer mötet att 

innehålla många ämnen som har stor relevans för oss barnkardiologer, men kollisionen med 

Barnveckan kommer sannolikt att påverka deltagandet vad gäller barnkardiologiskt intresserade 

kollegor. 

SK-kurs 

SK-kurs i barnkardiologi har genomförts 6-10 oktober 2014 i Göteborg. En ny kurs planeras till hösten 

2015.  

Svartå-kurs 

En Svartå-kurs planerades av Göran Wesström, Örebro och Per Winberg, Stockholm till september 

2014, men när inbjudan gått ut visade sig att Svartå Herrgård gått i konkurs. Kursen flyttades då till 

Båsenberga kursgård utanför Vingåker. Då man inte lyckades få samma pris för inkvarteringen som 

på Svartå komprimerades programmet till tre dagar, men kostnaden blev fortfarande större än 

intäkterna från de utannonserade deltagaravgifterna varför SBKF stöttade arrangemangen med Kr. 

10000:-. Det är osäkert om kursen återkommer, men kan då sannolikt genomföras utan stöd från 

SBKF då deltagaravgiften kan anpassas till kostnaden. 
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