
 
 

 

Protokoll för styrelsemöte med Svensk Barnkardiologisk Förenings 

styrelse, fredag 170908 

Plats: Barnkardiologen, ALB, Solna 10.00- 15.30 
 

§1.  Mötet öppnades av ordförande Cecilia Olofsson 

§2.  Dagordningen godkändes 

§3.  Föregående protokoll godkändes utan justeringar 

§4.  Barnveckan 2018 

Peter Jotorp har kontaktat styrelsen inför planeringen av Barnveckan 2018 som 

kommer att äga rum 23-26 april 2018 i Västerås. Temat är ”Barnets bästa”. Eftersom arbetet 

med att fastställa riktlinjer för habilitering av hjärtebarn är aktuellt, vore en möjlighet att ha 

ett barnkardiologiskt program som fokuserar på de äldre barnen med hjärtsjukdomar ( 

långtidseffekter/prognos vid komplicerade hjärtfel inkl livskvalitet och aspekter som kan 

påverka yrkesval och familjebildning, att leva med kronisk hjärtsjukdom, 

skolbarnets/tonåringens hjärtsjukdomar). Jan Bergils skall kontakta Peter Jotorp för vidare 

konkretisering av vilken tid vi har till vårt förfogande och huruvida Västerås planerar att ha 

något EKG-seminarium eller ej. 

 

§5. Inför Svenskt Kardiovaskulärt vårmötet 

Symposieförslag skall lämnas in före 2 oktober. Det är höga krav på mångfald i 

symposieinnehållet. Föreläsare måste ha accepterat åtagandet innan förslaget lämnas in. 

Styrelsen beslöt att ta upp fråga till våren så att planering kan göras med bättre 

framförhållning. En möjlighet vore att ta upp ett tidigare programförslag om aortastenos. 

 

§6.  Nationellt samordnade vårdprogram 

 Ida har varit i kontakt med Mia Wede som arbetar 50% som projektledare för att 

skapa nationellt samordnade PM på uppdrag av SKL. Som förebild för PM har man lyft de 

vägledande PM som norska barnläkarföreningen har. Kritik mot de norska PM har innefattat 

att de är för allmänt hållna för att kunna utgöra stöd i akutsituationer. Vårdens förutsättningar 

skiljer sig mycket över landet, vilket påverkar hur vården bedrivs lokalt, vilket man måste ta 

hänsyn till vid författandet av PM. 

 

SKL har tagit fram en specifik författarmodell som skall följas och riktlinjer för 

hur PM-skapandet skall ske ( se bilagor ”Författarstöd” respektive ”Snabbfakta”). Frågor 

kvarstår dock:   

 Vilka områden skall omfattas av PM 

 Vilka författare 

 Vem äger informationen i PM och vem är därmed ansvarig för uppdatering av 

informationen över tid? 

 Hur skall den nationella förankringen ske? 



  

Verksamhetscheferna i Göteborg, Lund och Stockholm har haft sista ordet om 

PM som tidigare lagts ut på föreningens hemsida. 

Efter diskussion kom styrelsen fram till ett förslag på PM där man skulle kunna 

nå nationell konsensus ( vg se bilaga Nationellt samordade PM)- 

 

§7.  Övriga frågor 

a. Lokala utbildningsplaner/program. för ST i barn – och ungdomskardiologi 

har publicerats för Göteborg och Stockholm/Uppsala. Lund uppmanas att 

delge sitt lokala ST-program för publikation på hemsidan. Ida tar upp frågan 

med Katarina Hanseus i Lund. 

b. Jan Bergils lyfte möjligheten för universitetsklinikarbetande ST-läkare att 

randa sig på länssjukhus för att få en ökad förståelse för hur akut 

barnkardiologi kan bedrivas utan stöd av BIVA. Ämnet föreslås i första hand 

som en programpunkt på kommande regiondagar.  

c. Nästa årsmöte föreslås stadgeändring för att möjliggöra att föreningens 

årsmöte kan hållas i ett forum där fler barnkardiologer deltar, tex på 

regiondagarna.  I god tid före årsmötet skall således ett 

stadgeändringsförslag författas. 

d. På BLFs hemsida har man missat att Svensk Barnkardiologisk förening är en 

egen delförening i BLF. Cecilia kontaktar BLF för att rätta till detta. 

e. Föreningen är skyldig att hålla medlemsmatrikeln uppdaterad. Maria skall 

maila förfrågan till alla medlemmar om de vill vara kvar i föreningen och 

uppmana alla att ta kontakt vid förändring av mail-adresser. 

f. Cecilia skall skicka välkomstbrev till de nya medlemmarna : Annika Tidell, 

Caroline Attner, Helena Ljungbäck ( Stockholm/SÖS) och Constance 

Weismann (Lund).  

g. Cecilia skall skicka årsmötesprotokollet till BLF 

h.  

§8.  Nästa styrelsemöte planeras måndag 9 oktober kl 16 via Gertrud 

 

§9.  Mötet avslutandes 

 

För styrelsen 170908 

 

Maria Sjöborg Alpman 

 


