
 
 

Protokoll för möte med Svensk Barnkardiologisk Förenings styrelse, 

onsdag 18 januari 2017 kl. 15.00. 

Mötet hålls på nätverket Gertrud men på nytt nummer 12290017. 
Närvarande Håkan Wåhlander, Cecilia Olofsson, Maria Alpman 

 

§1.  Mötets öppnande 

 

§2.  Godkännande av dagordning 

 

§3.  Föregående mötes protokoll 

 Inga kommentarer 

 

§4.  Rapport om föreningens ekonomi 

 Staus quo 

 

§5.  Benchmarking av barnkardiologi Enkätresultat 

 Håkan Wåhlander har sammanställt resultatet av enkäten som kommer att 

redovisas vid föreningens årsmöte under Barnveckan i Göteborg 25 april, samt på 

regiondagarna senare i vår.  

 

§6.  Nationellt samordnade vårdprogram 

 Förfrågan har kommit från Mia Wede som är nationell samordnare för detta 

projekt. Håkan Wåhlander har presenterat det vårdprogram om hjärtsjukdomar hos barn som 

presenterades på Regiondagaran 2016 och som gemensamt författats av Lund och Göteborg: 

respons på detta har uteblivit. Mail till samtliga medlemmar i styrelsen skall skickas för att 

sondera intresse för PM-författande enligt de önskemål som framkommit. 

 

§7.  Enkät Socialstyrelsen SK-kurser  

 Cecilia kommer att svara på denna enkät. Sammanfattningvis erbjuds en SK-

kurs i barnkardiologi varje år, där ansvaret för att arrangera denna växlar mellan Göteborg, 

Lund och Stockholm. ”Svartå-kurs” med ytterligare fördjupning har hittills erbjudits vart 

annat år och fortsättning planeras. Det är osannolikt man skall kunna på ett underlag för 

nationella SK-kurser som riktar sig till blivande barnkardiologer, då antalet ST-läkare i 

barnkardiologi är få. Internationella kurser är att föredra då de generellt håller en mycket hög 

standard och då de , förutom nya kunskaper, dessutom ger en möjlighet att etablera ett 

internationellt nätverk, som är viktigt i en liten subspecialitet, som barn – och 

ungdomskardiologi. 

 

§8.  Inför Barnveckan 2017 

 Inget nytt 

 



§9.  Inför Svenskt Kardiovaskulärt Vårmöte 2017  

 Inget nytt 

 

§10. Information om SWEDCON 

 Användarmöte planeras 170126 

 

§11. Inför valberedningens arbete 

 Ulf Ergander  och Solveig Harling har tagit på sitt uppdraget. Håkan Wåhlander 

och Peter Munkhammar valdes på ett år, vid det senaste årsmötet.  

 

§12. Nya medlemmar 

 Inga nya 

 

§13. Övriga frågor 

 Inga 

 

§14. Nästa styrelsemöte 

 Onsdag 15 februari kl 15.30 via Nätverket Gertrud på 12290017. 
 

§15. Mötets avslutande 

 

För styrelsen 170118 

 

Maria Alpman 

 


