
 
 

 

Styrelsemöte med Svensk Barnkardiologisk Förenings styrelse, onsdag 14 

juni  2017 kl. 15.30. Mötet hålls på nätverket Gertrud 12290017 

 

Närvarande: Cecilia Olofsson, Håkan Wåhlander, Jan Bergils, Maria 

Alpman, Ida Jermiasen, Peter Munkhammar 

 
 

§1.  Mötet öppnades av ordförande Cecilia Olofsson 

 

§2. Dagordningen godkändes 

 

§3.  Föregående mötesprotokoll godkändes utan invändningar. 

 

§4.  Föreningens ekonomi  

Peter Munkhammar och Håkan Wåhlander är fortfarande firmatecknare pga administrativa 

svårigheter som måste lösas innan Cecilia Olofsson och Ida jermiasen kan ta över den 

uppgiften. I övrigt är ekonomin oförändrad. 

 

§5.  Barnveckan 

2018 är det Västerås som arrangerar Barnveckan under perioden 24-26 april. Behovet av att 

precisera vilken målgrupp programmet på barnveckan vänder sig till har dryftats. Styrelsens 

ambition är att bibehålla målsättningen av ett rullande program som över fyra års tid skall 

täcka in målbeskrivningen för teoretiska färdigheter  inom  barn – och ungdomskardiologi. 

Med andra ord bör detta program vända sig både till ST-läkare inom pediatrik som vill uppnå 

målen i målbeskrivningen och till barnmedicinbakjourer som vill uppdatera sig inom barn – 

och ungdomskardiologi. Styrelsen kan konstatera att blivande barnkardiologer och specialister 

i barnkardiologi hellre söker sig till specifika nationella och internationella möten och kurser 

för sin vidareutbildning än till barnveckans program. 

 

 

§6.  Inför Svenskt Kardiovaskulärt Vårmöte 

Mötet kommer att äga rum 23-27 april 2018 i Stockholm. Ordförande Cecilia Olofsson och 

vice ordförande Håkan Wåhlander valdes till representanter i vårmötets 

organisationskommitté (vilket innebär deltagande i  möten 5 oktober och 22 november, 

därefter granskning av symposieförslag, under våren bedömning av abstracts, möte under 

själva eventet, senare utvärdering). Håkan meddelar Malmö kongressbyrå.  

 

§7. Nationellt samordnade vårdprogram. 

Ett flertal medlemmar inom och utanför styrelsen har anmodats av samordnare Mia Wede att 

bidra med synpunkter på och författande av specifika PM. För skapa en klarhet i 



arbetsgången, kommer Ida Jeremiasen att ta kontakt med Mia Wede, så att dubbelarbete 

undviks. Styrelsens arbetsdag 8 september, i Stockholm, kommer att ägnas åt denna fråga. 

Samtliga styrelsemedlemmar anmodas att ”dammsuga” sina enheter på bra PM, som kan 

utgöra en grund för detta arbete. 

 

§8. Information om SWEDCON 

 Manual för PedsQL är på väg. 

 

§9.  Båsenberga-kursen 

 Eva Fernlund deltog under denna programpunkt och redogjorde för planeringen. Eva 

fernlund och Solweig Harling har preliminärbokat Båsenberga för en ny kurs 4-7 september 

2018. Målgruppen för kursen kommer att vara nyblivna ST-läkare i barn-och 

ungdomskardiologi, barnläkare med barnkardiologisk intresse samt sjuksköterskor, 

biomedicinska analytiker och kliniska fysiologer med särskilt intresse för barnkardiologi. Fler 

än 30 deltagare krävs för att kursen skall bära sig ekonomiskt. Det är inte ekonomisk möjligt 

för föreningen att stå som ekonomisk garant för Båsenbergakursen, då föreningen inte har 

några inkomster. Annonsering inför kursen måste ske i god tid, tex på föreningens hemsida, 

via mail till föreningens medlemmar, i samband med föreläsningar på Barnveckan och under 

Regiondagarna. 

 

§10. Nya medlemmar 

Inga nya ansökningar. 

 

§12. Övriga frågor 

Stadgeändring planeras vid nästa årsmöte, för att möjliggöra att föreningens årsmöte förläggs 

till Regiondagarna eller annat lämpligt nationellt barnkardiologiskt möte för att möjliggöra ett 

större deltagande. En motion om detta måste lämnas in minst 2 mån före årsmötet. 

 

§13. Nästa styrelsemöte 

Arbetsdag i  Stockholm fredag 8 september, från kl 10.00. Maria återkommer om lokal. 

 

§14. Mötets avslutande 

 

För styrelsen 170614 

Maria Sjöborg Alpman 

 


