
 
 

 

Protokoll för styrelsemöte med Svensk Barnkardiologisk Förenings 

styrelse, måndag 4 juni 2018 kl. 16.00. 

Mötet hålls på nätverket Gertrud nummer 12290017. 

 

§1.  Mötet öppnas av Cecilia Olofsson 

 

§2.  Dagordningen godkänns  

 

§3.  Föregående protokoll godkänns utan ändringar 

 

§4.  Rapport om föreningens ekonomi – status quo.  

 

§5. Efter barnveckan i Västerås och inför barnveckan i Örebro 2019 

Sammanfattningsvis var det låg närvaro under det barnkardiologiska programmet under 

barnveckan i Västerås. Det var flera intressanta sessioner samtidigt, vilket kan ha bidragit till 

det. Det barnkardiologiska programmet var felaktigt annonserat, vilket kan ha bidragit till 

oklarhet om dess innehåll.  

 

Målgruppen för det barnkardiologiska programmet i framtiden skall vara ST-läkare  

och bakjourer inom pediatrik, dvs inte primärt blivande barnkardiologer.  

 

Mot den bakgrunden blir det viktigare att programmen under kommande regiondagar i 

barnkardiologi får större fokus på kompentensutveckling inom barnkardiologi för 

barnkardiologer/barnkardiologiskt intresserade kollegor i regionerna. Håkan och Ida tar med 

sig detta i planeringsarbetet inför kommande regiondagar. 

 



§6.  Information om SWEDCON 

Ida rapporterar att informationen till patienter och föräldrar har uppdaterats efter nya 

datalagen, GDPR. Denna info finns på Swedcons hemsida för utskrift.  

Där finns också ett exempel på en uppdaterad kallelse (från Lund) , med anledning av den nya 

lagen 

 

§7. Kardiovaskulära vårmötet 

Nästa år planeras mötet att hållas i Göteborg 10-12 april. Uppslutning av barnkardiologer på 

detta möte brukar vara ringa. Håkan är inbjuden, som föreningens representant, till ett 

planeringsmöte 11/6. 

 

§8. Nya medlemmar 

Erik Green, Kalmar, välkomnas 

 

§9. Arbetsdag för styrelsen 

Under årsmötet framkom önskan om att styrelsen skall fortsätta att arbeta med 

utbildningsfrågor. Förtydligande av utbildningsmålen och en större samordning av ST-

utbildningen i barnkardiologi efterlystes, för att få en bättre och mer jämförbar kvalitet på 

utbildningen över landet. Ett ökat samarbete mellan studierektorerna, kan vara en väg, ett 

större inslag av vidareutbildning i samband med regionsdagarna en annan, 

Gertrudföreläsningar en tredje. Beslut om en gemensam arbetsdag för styrelsen 13 september, 

kl 10-16 i Stockholm. Agendan detalj-bestäms efter fortsatt mailkonversation. 

 

§10. Övriga frågor  

a. Gertrudföreläsningarnas återuppvaknande är möjligt, vilket Jan Bergils har utrett och 

fastställt. Det går att ordna en flerpartsbrygga för videokonferens med > 100 

deltagare/bryggor via Telia, till en kostnad på 7 kr/brygga ( samtal). 

b. Sk-kurs i barn- och ungdomskardiologi för blivande barnläkare kommer att hållas för 

andra året i följd i Stockholm i september i år. Stockholm har fått förfrågan och tackat 

ja till att hålla SK-kursen även nästa år. Enligt uppgift kommer Socialstyrelsen inte 

utlysa kursbehov inom området 2020, då BLF prioriterat andra kurser, Först 2021 

kommer SK-kurs i ämnet att utlysas. Jan Bergils kommer att kontakta ordförande i 

BLFs utbildningsutskott, Eva Albinsson, för att skapa klarhet om detta. 

c. PM om barnkardiologisk uppföljning av barn med neuromuskulära sjukdomar 

kommer att publiceras på hemsidan inom kort. 

. 

 

§11. Nästa styrelsemöte planeras i samband med styrelsens arbetsdag fredag 13 september   



 

§12. Mötet avslutas 

 

För styrelsen  

Maria Sjöborg Alpman 


