
 

 

Protokoll för styrelsemöte och arbetsdag med Svensk Barnkardiologisk Förenings styrelse 
180913 kl 10-16 

Plats: Barnhjärtcentrum Nya Karolinska (Eugeniavägen 23, plan 8, adress C8:34, 
Stockholm)  

 

§1.  Mötet öppnades 

§2.  Dagordningen godkändes 

§3.  Föregående protokoll godkändes 

§4.  GDPR 

Nya lagen, GDPR,  kräver information till alla medlemmar. Vi löser detta med mail till alla inkl 
infobrev. Svar krävs! Styrelsen bör gå igenom lista på dem som inte svarat på kommande 
styrelsemöte. 

§5. Hjärtebarnet 

Hjärtebarnsfonden (Peter Nordkvist) vill använda vår maillista för att distribuera sin tidning 
Hjärtebarnet. Styrelsens förslag är istället att erbjuda möjligheten att ha en länk till 
Hjärtebarnsfondens e-tidningen på föreningens hemsida. Styrelsen kan därefter informera 
medlemmarna om denna möjlighet via mail. Cecilia kontaktar Peter Nordkvist om detta 
förslag. 

§6. Utbildningsmålen för ST barnkardiologi  

Frågan har varit föremål för noggrann genomgång tidigare. Utbildningsmålen omfattar 
färdighetsmål, där utvärdering av dessa på ett strukturerat sätt bör poängteras. Ytterligare 
förtydligande faller utanför styrelsens uppdrag. 

§7. Nationell samordning av ST-utbildning, kurser:   

SK-kurs i barn- och ungdomskardiologi har historiskt givits varje år. Lund, Göteborg och 
Stockholm har turats om at ansvara för kurserna. Varje centra har hållit i kursen 3 år i rad. 

Socialstyrelsen har nu ändrat upphandlingsförfarandet för SK-kurser. Ramavtal tecknas för 4 
år i taget med olika kursleverantörer (fn ramavtal för perioden 2018 - 2021, för kurser 2019 - 
2022). Avropning av kurser sker nästa gång i februari 2019 för kursåret 2020. 
Behovsförfrågan skickas ut till specialistföreningarna (BLF) under hösten inför detta.  



Jan tar åter kontakt med Eva Albinsson, ordf Utbildningsutskottet, BLF, för att efterfråga om 
man prioriterat Sk kurs i barnkardiologi inom barnmedicin för 2020. 

Gällande önskemålet om Sk-kurs i fosterkardiologi, där ingen erbjudit sig att hålla i kursen, 
skall en ny sondering av möjliga kursgivare göras. Om någon är villig att hålla kursen, skall vi 
åter kontakta Socialstyrelsen om frågan. 

§8. Samordning mellan studierektorerna i Lund, Stockholm och Göteborg 

 Ökat samarbete efterfrågas, tex samordning av föreläsningar via Gertrud, men också 
diskussion hur man tillgodoser möjligheten för ”randare” på Barnhjärtcentra att uppnå 
målen i utbildningsplanen. 

§9. Vidareutbildning i samband med regiondagarna.  

2019 äger Regiondagarna rum i Lund. Årsmötet i Svensk Barnkardiologisk Förening behöver 
1 timme till förfogande. I övrigt önskas ett ökat fokus på medicinska frågor, en session med 
ovan nämnda studierektorer (ca 30 min) och en diskussion om regiondagarnas omfattning 
och innehåll.  

§10. Gertrudföreläsningar 

a. Det går att ordna en flerpartsbrygga för videokonferens med > 100 deltagare/bryggor 
via Telia, till en kostnad på ca 7 kr/brygga ( samtal). Inspelningsfunktion finns. 
Bandbredd oklar (för att möjliggöra visning av ekobilder)? Jan kollar upp detta. 

b. Luciaföreläsningarna återuppvaknande (onsdag kl 15-16, Luciaveckan)? Vem skall 
vara ansvarig. Ett förslag på fördelning: Stockholm 2018, Göteborg 2019, Lund 2020, 
Kristianstad 2021. Ämnen valfria. Ansvaret för schemat bör ligga på styrelsen. 

 

§11. Barnveckan Örebro 1-4 april , 2019 

Barnveckan- programförslag skall inlämnas senast 1/10. Barnveckan Örebro 1-4 april, har 
temat ”Det svårt sjuka barnet”: Beslut att återgå till tidigare plan att erbjuda föreläsningar 
med ett rullande program över 3-4 år, för att deltagare skall kunna tillgodogöra sig ett 
innehåll som sammanlagt motsvarar en SK-kurs. 

Rullande program 

1.Vanliga hjärtfel inkl fostercirkulation/neonatal cirkulationsomställning  (shunt, stenos, 
vanligaste komplexa med typfall (Fallot, TGA). Behandling av hjärtsvikt 

2.Komplexa hjärtfel ink enkammare, PA, truncus, TGA , conduit, leva kronisk hjärtsjukdom  
mm 

3. Förvärvad hjärtsjukdom (perimyokardit, Kawasaki) +genetik: Kardiomyopati, syndrom, 
metabola sjukdomar, arytmi 

4. Akut barnkardiologi inkl cirkulationssvikt av olik kardiell genes, bröstsmärta, svimning, 
arytmi 

 

Programmet för barnveckan 2019 blir såldes enligt nedan: 



Jan: fostercirkulation/neonatal cirkulationsomställning, 

Cecilia stenosvitier inkl Prostivasbehandling,  

Håkan vanligaste komplexa med typfall (Fallot, PA).  

Ida + Mia: Shuntvitier. Behandling av hjärtsvikt (medicin, andning, nutrition, kat + kir)  

§12. Övriga frågor: 

 Kardiovaskulära vårmötet 10-12 april 2019 i Göteborg: Organisationskommittén har möte 
25 oktober 2018 då program/symposie-förslag presenteras. Symposierna skall vara 
tvärprofessionella. Håkan representerar Svensk Barnkardiologisk förening då. 

§13. Nya medlemmar. Medlemskap i BLF är obligatoriskt för att få medlemskap i 
delföreningen Svensk Barnkardiologisk Förening. Denna gång hälsas Ziad El Ghannudi, 
Kristianstad, välkommen i föreningen 

§14. Kurs i Falun 
 
Torbjörn Hemberg i Falun har tagit initiativ till en fortbildningskurs för läkare som arbetar 
med barnkardiologi utanför barnhjärtcentra. Preliminärt kommer denna att äga rum i Falun 
20 – 22 mars 2019. Inbjudan har skickats ut till alla medlemmar och har publicerats på 
föreningens hemsida. Det är angeläget att informationen sprids till alla läkare som arbetar 
med barnkardiologi utanför barnhjärtcentra. 
 

§15. Nästa styrelsemöte: Måndag 12 november kl 16-17 via Gertrud 

§16. Mötet avslutades 

Vid pennan  

Maria Sjöborg Alpman 

 


