
 Utbildningsstruktur för ST- barnkardiologi 
 

Utbildningsmål beskrivs i ”Socialstyrelsens föreskrifter för läkarnas 

specialiseringstjänstgöring och specialistföreningens målformulering för barnkardiologi” och i 

”Checklista för utbildningsmål barnkardiologi”. 

 

Grundläggande förutsättningar vid planering av ST utbildning: 
 

Studierektor inom barnkardiologi 

 

Handledare: 

 En huvudhandledare vid barnkardiologisk enhet 

 I förekommande fall, lokal handledare vid hemortssjukhus 

 

Individuell utbildningsplan 

 

Individuell utbildningsplan med förutbestämda tjänstgöringsavsnitt och placeringar ska 

upprättas för varje ST-läkare. Då utbildningen för många ST-läkare kan komma att innefatta 

tjänstgöring på flera olika sjukhus och med olika huvudmän behöver överenskommelser om 

omfattning av tjänstgöring och innehåll i denna på andra sjukhus än hemortssjukhuset träffas 

mellan ST-läkaren, hemortskliniken och andra utbildningsplatser när utbildningsplanen 

fastställs. Utbildningsplanen bör innehålla en överenskommelse om former och omfattning av 

vetenskapligt arbete och kvalitetsarbete. Utbildningsplanen skall vara förankrad hos 

handledare, verksamhetschefen, berörda studierektorer och ST-läkaren 

 

Utbildningen till barnkardiolog är målstyrd och innehållet styrs av övergripande och 

detaljerade måldokument enligt ovan. Utbildningstiden ska dock motsvara minst 3 års 

heltidstjänstgöring. 

 

Utbildningsplatser:  

 Opererande barnkardiologiskt centrum 

 Ickeopererande barnkardiologiskt centrum  

 Barnklinik vid läns- och regionsjukhus 

 

ST utbildningen ges i form av tjänstgöring vid opererande centrum eller som kombination av 

tjänstgöring vid ovanstående enheter. Med barnkardiologiskt centrum avses då en 

sammanhållen enhet som bedriver fullständig barnkardiologisk diagnostik inkluderande 

transesofageal ekokardiografi, datortomografi, magnetresonanstomografi och 

hjärtkateterisering. Minst 24 månader ska göras på barnkardiologiskt centrum varav minst 6 

månader ska omfatta perioperativ vård på opererande centrum. En del av utbildningen kan 

även förläggas som sidoutbildning på angränsande specialiteter. 

 

Möjliga sidoutbildningar: 

 Bild- och funktionsmedicin 

 Arytmienhet 

 Vuxenkardiologi/GUCH 

 Genetisk enhet 

 Barnanestesi- och intensivvård 

 Thoraxkirurgi 



Exempel på en tänkbar utbildningsplan för ST barnkardiologi från länssjukhus 

 

Fas 1   Grundläggande metodkunskap, cirka 3 månader, vid enhet för klinisk fysiologi eller 

barnkardiologisk enhet, gärna under handledning av biomedicinsk analytiker. 

  

Fas 2   Hjärtmottagning på hemortsklinik med fysikalisk undersökning, EKG och 

ekokardiografi-bedömning, 3 månader 

 

Fas 3   Regionklinik 6 månader, perioperativ vård inklusive intensivvård, transesofageal 

ekokardiografi och operation 

 

Fas 4   Fortsatt förkovran med självständig mottagning med successivt allt mer komplicerade 

patienter, 6 månader.  

 

Fas 5    Regionklinik inklusive sidotjänstgöring, totalt 18 månader, vilket kan delas upp i flera 

perioder och omfatta avdelningstjänstgöring, hjärtkateterisering, specialiserade 

mottagningar inom fetal kardiologi, arytmi osv, samt deltagande i thoraxkonferenser och 

GUCH-konferenser  

 

 

Teoretisk utbildning 

 

Egna studier 

Närvaro på barnkardiologiska konsultdagar på hemorten 

Nationellt utbildningsprogram via Getrud /Internet 

Regiondagar 

ST-kurser för blivande barnkardiologer bör arrangeras 

Internationella och nationella kurser och konferenser, t ex Cardiology In the Young, Hands-on 

Cardiac Morphology, European Echocardiography Course, AEPC kurser. 

 

 

 

 

 


