
 
Styrelsemöte SBKF 150219  

 
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: Ingen förändring sedan föregående möte. PM har 

genomfört deklarationen. Verksamhetsår 2014/2015 redovisas på årsmötet 22/4. 

 

§5.  Svenskt Kardiovaskulärt Vårmöte 2015: Organisationskommittén har möte den 23/3. HW 

kommer att delta som SBKF representant på vårmötet. Ersättare är PM om HW får förhinder. 

   

§6.  Barnveckan 2015: Program är klart och kan läsas på nätet. 

 

§7.  Årsmöte i SBKF kommer att hållas 22/4 kl. 12.00-14.00. SH skickar ut mail till 

medlemmar redan nu om att anmäla sig till Barnveckan och de hälsas välkomna till årsmötet 

den 22/4. Inbjudan med dagordning samt anmälan till lunch kommer att skickas ut 2 veckor 

före årsmötet.  

 

§8.  Information om delföreningsskap i BLF: HW har inte hört något från BLF:s styrelse efter 

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

stadgarna till BLF:s styrelseordförande. 

 

§9.  Ny ST-utbildning i barnkardiologi: Styrelsen har träffas en heldag och bearbetat 

målbeskrivningen för ST i barnkardiologi. En reviderad checklista rörande teoretisk kunskap, 

klinisk erfarenhet och praktiska färdigheter som ST läkaren skall uppnå under utbildningen är 

fastställd.  Ett förslag på Utbildningsplan för ST Barn-och Ungdomskardiologi finns 

framtagen av MA riktat till barnhjärtcentrum i Stockholm/Uppsala som styrelsen står bakom. 

Utbildningsplanen och checklistor kommer att presenteras på årsmötet där övriga 

barnhjärtcentrum välkomnas att lägga fram sina förslag på utbildningsplan.  

 

§10. Information om SWEDCON: Användarmöte är annonserat till den 7/5 på 

Arlanda/Stockholm. 2 nyheter, dels finns nu ett fosterregister och dels pågår arbete för att 

skapa möjlighet för föräldrar/ungdomar att svara på frågor rörande livskvalitet via läsplatta. 

  PM önskar kunna komma åt information inmatat av kirurg t.ex. perfusionstid, vilket inte går 

för närvarande. Han önskar också en resurs som skulle kunna mata in uppgifter till 

fosterregistret retroaktivt.  CO tar med sig dessa frågor till styrgruppen för SWEDCON. 



 

§11. Enkät om habilitering för hjärtbarn har tagits fram av Hjärtebarnsförbundet på uppdrag 

av socialstyrelsen. HW har varit med och tyckt till om innehållet. Nästa steg är att denna 

skickas ut till läkare som behandlar hjärtsjuka barn. Styrelsen föreslår att utskick till 

medlemar i SBKF går via SH. SH skickar mail till kontaktperson Malene Jensen om 

styrelsens önskemål och efterhör om resultatet av enkäten kan redovisas till årsmötet 22/4.  
 

§12. Nya medlemmar: Ingen ansökan om medlemskap har kommit. 

 

§13. Övriga frågor: Inga. 

 

§15. Nästa styrelsemöte blir den 25/3 kl. 16.00 (Teleanknytning 1229917) 

 

§16. Mötet avslutas  

 

För styrelsen 150219 

 

Solweig Harling 

 
 

 

 


