
 

 

Styrelsemöte SBKF 140512 

Videomöte via ”Gertrud” 

Närvarande: Håkan Wåhlander (HW), Cecilia Olofsson(CO), Peter Munkhammar , (PM)  Solweig 

Harling(SH) 

§ 1 Mötet öppnas av ordförande HW. 

§ 2 Dagordning godkännes. 

§ 3 Föregående mötesprotokoll från årsmötet ute för vidimering varför detta inte gås igenom. 

§ 4 Svenskt Kardiovaskulärt Vårmöte 2015. Styrelsen för SBKF anser att vi bör skicka in förslag på 

symposium till mötet och möjliga teman skulle kunna vara imaging och transplantation. SH kommer 

att maila en förfrågan till verksamhetschefer i Göteborg, Lund och Stockholm/Uppsala för förslag på 

tema och intresse att medverka. 

§ 5 Barnveckan 2015. HW föreslår en mer strukturerad form på föreläsningar med återkommande 

teman var 4:e år. 50 % av föreläsningarna bör ligga på en basal nivå för ST-läkare och 50 % på en mer 

fördjupad nivå.  4 huvudblock kom på förslag. 1 Akut barnkardiologi (ductusberoende hjärtfel, 

hjärtsvikt och myokardit) 2. Shunt och stenosvitium  3. Arytmi, kardiomyopatier och hereditära 

hjärtsjukdomar  4. Komplicerade tvåkammarhjärtan och enkammarhjärtan. 

§ 6 SWEDCON angående endokarditförekomst. CO meddelar att det i SWEDCONs årsrapport kommer 

att finnas uppgift om antal rapporterade endokarditfall  fram över men att det är oklart om rapport 

kommer med i nästa årsrapport.  Detta för att kunna se om frekvensen av fall ökar när 

endokarditprofylax nu är borttaget.  

§ 7 Nationell deltagare i AEPC.  Håkan Wåhlander utsågs på mötet till delegat. 

§ 8 Delföreningskap i BLF.  CO kommer att skicka över de dokument som krävs för att bli delförening i 

BLF med förfrågan till den nye ordföranden i BLF. 

§ 9 Arkiv för föreningen. Ett arkiv med benämning dokument kommer att läggas på vår hemsida 

under flik ”styrelsen” där mötesprotokoll mm kan läggas. Medlemsförteckning får inte läggas här 

utan handhavs av sekreteraren tills vidare. PM påpekar att det är fritt fram för alla 

styrelsemedlemmar att vara aktiva på hemsidan med att lägga in dokument i PDF format. 

http://www.blf.net/sites/web


§10 Samarbete med Schweiziska barnkardiologföreningen. HW som arbetat ett år i Zürich låter 

meddela att man i Schweiz är intresserad av ett samarbete. Man har där 2 stora möten per år som vi 

är välkomna att deltaga i. Styrelsen är positiv till detta och HW arbetar vidare på samarbetsformer. 

§11 Nya medlemmar. Inga nya medlemmar har anmält sig. 

§12 Övriga frågor. PM önskar att vi startar en ”ledarsida” skriven av ordförande om aktuella 

händelser inom barnkardiologi. HW är positiv till detta.  

PM  föreslår en ny flik på hemsidan om vetenskap och forskning. PM har fått positivt gehör från 

Annika Rydberg. Vad som skall finnas under denna flik kommer att tas upp på nästa möte i oktober 

som den nationella samordnande gruppen för forskning har. I denna grupp ingår bl.a. Petru Liuba, 

Jan Sunnegårdh, Katarina Hanseus, Maria Lindtröm Bagge och Annika Rydberg. 

 ”Svartåkursen” är beviljad 10.000 kr. från SBKF och kursen kommer att gå 1-4 september i  

Båseberga utanför Örebro. SH skickar ut påminnande inbjudan till föreningens medlemmar.   

CO skickar ut dokument från gruppen för ST-utbildning i barnkardiologi för granskning av styrelsens 

medlemmar till nästa styrelsemöte.  

 §13 Nästa styrelsemöte måndag 140825 samt ev. under Nordiska mötet i Umeå 17-19 september 

§14 Mötet avslutas 

 

För styrelsen 140513 

Solweig Harling 

 

 

 

 

 


