
 
 

 

Styrelsemöte SBKF 151109 
Möte via Gertrud. 

Närvarande: Håkan Wåhlander (HW), Cecilia Olofsson (CO), Solweig Harling (SH) 

 

§1. Mötets öppnandes av HW 

 

§2. Dagordning godkändes 

 

§3. Föregående mötes protokoll godkändes 

 

§4. Rapport om föreningens ekonomi uppsköts då föreningens kassör hade förhinder att  

närvara på dagens möte. HW berättar att 20.000 kr från BLF kommit in på kontot. 

 

§5. Checklistor ST Pediatrik 2015: Styrelsen anser att några ändringar inte är nödvändiga. 

Checklista från 2008 fortsätter att gälla. 

 

§6. Svenskt Kardiovaskulärt Vårmöte 2016: HW har varit med på planeringsmöte 24/10. 

Mycket fokus på förmaksflimmer och hjärtsvikt. Vi har inget bidrag med på 2016 års möte.  

 

§7. Barnveckan 2016: Det barkardiologiska programmet ligger på torsdagen med 3 

workshops på förmiddagen och föreläsningar på eftermiddagen. Vi önskar att det blir 2 

pass med workshops och utrymme för årsmöte. Bättre med föreläsningar på förmiddagen så 

att lyssnande medlemmar sedan är med på årsmötet. SH ber Maria A framför till arrangörer 

att vi behöver tid, lokal och liten förtäring för årsmötet och att vi önskar byta plats på 

föreläsningar och workshops samt att vi vill veta vem som håller i workshops om EKG. 

 

§8. SWEDCON: CO berättade att läsplattor kommer att inköpas till barnkardiologiska 

mottagningar för registrering av DISAB KIDS enkät. Barnen kommer att få en engångskod 

till läsplattan och ssk matar sedan in resultat i SWEDCON registret. Lund startar som första 

användare.  

HW och CO har granskap tabeller i SWEDCONs årsrapport som publicerats och hittat 

felaktigheter. Återkoppling har skett till UCR och dr Björkhem. 

Validering av registret är tänkt men någon form är ännu inte utarbetad. 

På nytt framfördes önskemål om att få rapporten tidigare vilket angavs som omöjligt i nuläget. 

Observandum är att barn som dör kan saknas i registret då det missas att lägga in dessa. 

 

§9. Möte om habilitering för hjärtbarn 151203: SH samt CO har blivit tillfrågade att komma 

till mötet men har förhinder. HW kommer till mötet samt Maria Alpman( MA) kommer att 

tillfrågas. 

 



§10. Rekommendationer om utredning vid hereditär hjärtsjukdom: HW har sammanställt ett 

dokument som han kommer att skickas ut till verksamhetschefer i Lund, Göteborg och 

Stockholm för synpunkter. Sedan kommer detta att hittas på vår hemsida. 

 

§11. Nya medlemmar: Jenny Sandblom, Jens Böhmer, Gunnlagur Sigfridsson och Maria 

Wede tas upp som nya medlemmar 

 

§12. Övriga frågor: MA undrar om vi behöver se om svenska riktlinjer för 

endokarditprofylax. Styrelsen ansåg att detta inte var nödvändigt i nuläget då endokardit 

fortsatt är mycket ovanligt. 

SH har fått en förfrågan rörande rekommendationer vid insättande av centralstimulantia, om 

att höja gränsen för vilopuls för att ta EKG. Denna är satt till vilopuls > 90 och många mindre 

barn passerar denna gräns enligt klinikchef på barnpsyk. i Halland. 

Dokumentet har varit ute på remiss till barnpsykiatriker som inte reagerat över satta gränser. 

SH hör vidare med aktuell BUP mott. om hur många barn det rör sig om och återkommer där 

efter till styrelsen. 

. 

§13. Nästa styrelsemöte blir 16-01-18 kl. 16.00 via Gertrud 

 

§14. Mötets avslutades av HW 

 

För styrelsen 151109 

 

Solweig Harling 

 


