
 
Styrelsemöte SBKF 141006  

 
Videomöte via ”Gertrud” 

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

Maria Sjöborg-Alpman (MA), Solweig Harling (SH) 

 

§1.  Mötets öppnas av ordförande Håkan Wåhlander 

 

§2.  Dagordning godkändes. 

 

§3.  Föregående mötes protokoll gås igenom. 

 

§4.  Rapport om föreningens ekonomi: Vi har förnärvarande 16 208 kr. i kassan.   

Årsredovisning av verksamhetsår 2013/2014 visade en kassa på 26 208 där i höst 

”Svartåkursen” har fått ett bidrag från föreningen på 10 000 kr. 

 

§5.  Svenskt Kardiovaskulärt Vårmöte 2015: PM och SH som har i uppdrag att höra med 

Marcus Karlsson om ämnet ”Imaging” och Maria Lindström Bagge om ämnet ”Turner” och 

kommer att höra med dessa och återkomma till styrelsen med svar så snart som möjligt. 

 

§6.  Barnveckan 2015: MA har varit i kontakt med ansvarig för barnveckan 2015 som önskar 

föreläsningar som berör vård i ett framtids perspektiv. MA har varit i kontakt med kollegor på 

bl.a. barnonkologen och neurologen som är positiva till ett upplägg som skall handla om 

”överlevare” i ett brett perspektiv.  Sedan tidigare har vi i styrelsen föreslagit återkommande 

tema på föreläsningar för att tillgodose ST-läkares utbildningsbehov. MA kommer att ta reda 

på hur mycket tid vi får för vårt program. Tänkbara ämnen skulle kunna vara Fetaldiagnostik, 

Syndrom, Genetiskt orsakade hjärtsjukdomar.  Önskvärt är ett ”pass” på 3 timmar riktat till 

ST-läkare som kan tillgodoräknas som kurs i ämnet barnkardiologi.  

 

§7.  Information om SWEDCON: CO kommer att medverka i ett möte 23/10 och där framföra 

önskemål om att rapporter skall komma tidigare på året. Årsrapporten 2013 innehåller ännu 

ingen statistik rörande förekomst av endokardit vilket vi önskar till 2014 årsrapport. 

 

§8.  Information om delföreningsskap i BLF: CO har kontaktat BLF om önskemål från 

föreningen att bli delförening och ärendet ligger hos BLS:s styrelse. HW kommer att 

komplettera ansökan med att skicka det justerade protokollet tillsammans med de nya 

stadgarna till BLF:s styrelseordförande. 

 

§9.  Ny ST-utbildning i barnkardiologi: Styrelsen kommer att träffas en heldag för att bearbeta 

målbeskrivningen för ST i barnkardiologi. MA erbjuder möte i sitt hem och föreslaget datum 

är 4/12. Styrelsens medlemmar meddelar MA senast 13/10 om vilka som kan komma. 

 



§10. Socialstyrelsens enkät till ST-läkare: SH får i uppdrag att skicka ut socialstyrelsens brev 

rörande enkäten till alla medlemmar i SBKF. 

 

§11. Endokarditprofylax PM på hemsidan: Aktuellt PM finns 

 

§12. Träff med styrelsen IRL: 4/12 är föreslaget se §9. 

 

§13. Nya medlemmar: Några nya tänkbara medlemmar finns som uppmanas skicka en 

intresseanmälan till SH. 

 

§14. Övriga frågor: HW har fått en förfrågan från neonatalsektionen om riktlinjer för Synagis 

och hänvisar till den nationella expertgruppen. 

 

§15. Nästa styrelsemöte blir den 12/11 kl. 16.00 (Teleanknytning 1229917) 

 

§16. Mötet avslutas  

 

För styrelsen 141006 

 

Solweig Harling 

 
 


