
 
 
Styrelsemöte SBKF 181112 
Videomöte via ”Gertrud” 
Närvarande: Cecilia Olofsson (CO), Jan Bergils (JB), Håkan Wåhlander (HW),  
 
§1.  Mötets öppnades av ordförande Cecilia Olofsson 
 
§2.  Dagordning godkändes 
 
§3.  Föregående mötes protokoll gås igenom. Frågan om GDPR i förra protokollet bordlades 
då ordinarie sekreterare inte var närvarande. Fråga om donation av homograft på länssjukhus 
som tema för utbildning på nationella regiondagarna kvarstod med förslag om Jan Bergils och 
Torsten Malm som föreläsare. 
 
§4.  Rapport om föreningens ekonomi: Bordlagt då kassören ej var närvarande. 
 
§5.  Barnveckan 2018: Arrangeras i Örebro 1-4 april. JB har varit i kontakt med arrangörerna. 
SBKF:s program kommer sannolikt att ligga förmiddag 2 april. Inga önskemål om ytterligare 
medverkan från SBKF:s sida har framställts av arrangörerna.  
 
§6.  Svenskt Kardiovaskulärt Vårmöte 2018: Ingen ny information framkom. Symposieförslag 
har diskuterats och antagits, men SBKF deltog inte i denna process i år. 
  
§7.  Information om SWEDCON: CO berättar att SWEDCON:s arbetsgrupp har möte 
181123. Årsrapporten för 2017 är publicerad både på hemsida och i pappersformat.  
 
§8.  Hemsidan: JB arbetar fortfarande med utbildning i dess handhavande med hjälp av Peter 
munkhammar. 
 
§9. Båsenbergakursen uppföljning: Kursen förefaller ha varit mycket uppskattad. Den blev 
fulltecknad med ett par extra deltagare, vilket förhoppningsvis innebär att ekonomin också 
gick ihop. 
 
§10. Gertrudföreläsning: Detta var tänkt till 13 december med Stockholm som arrangör 2018. 
Maria Alpman har meddelat att de inte lyckas få den tekniska lösningen att fungera och 
önskar att någon annan tar över ansvaret i år. Intresset från de närvarande var dock inte 
omedelbart, då Göteborg håller på att färdigställa nytt telemedicinanläggning och inte ännu 
har testat dess videokonferenssystem. 
 
§11. Nytt liv för kursämnen: HW fick brev från Socialstyrelsen angående avsaknad av 
kursämnen inom specialiteten. Efter påpekande till myndigheten att SBKF skickat in sådana 
2015, men att de inte bedömts eller lagts ut på myndighetens hemsida visade det sig att brevet 



egentligen rörde thoraxkirurgi. Socialstyrelsen lovade dock att nu titta på SBKF:s tidigare 
förslag och något nytt arbete behöver inte göras för stunden i alla fall. 
 
§12. Nya medlemmar: Sanaz Skyttner-Rahmani, Stockholm och Hanna Tilander Halmstad 
invaldes som nya medlemmar. CO skickar välkomstbrev.  
 
§13. Övriga frågor: BLF har delföreningsmöte 181129. CO och HW har inte möjlighet att 
närvara. Maria Alpman kan förhoppningsvis delta för föreningens räkning. 
Bedrägeriförsök: Ida Jeremiasen har utsatts för ett bedrägeriförsök där hon via e-post 
uppmanades att överföra en större summa pengar till CO. Lyckligtvis genomskådade Ida det 
hela, men föreningen kommer inte att vidta ytterligare åtgärder med anledning av detta. 
SK-kurs i fosterkardiologi: JB svarar Charlotte Amilon på Socialstyrelsen att Stockholm kan 
tänka sig att arrangera en sådan 2020. 
 
§14. Nästa styrelsemöte: 14 januari 2019 kl. 16.00 via Gertrud 
 
§14. Mötets avslutandes av ordförande CO 
 
För styrelsen 181115 
 
Håkan Wåhlander 
 


