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Styrelsemöten 

Styrelsen hade ett konstituerande möte i anslutning till föregående årsmöte 0070425  

Övriga styrelsemöten har skett som telefonkonferenser: 070507, 070904, 071203, 080128, 

080303 

 

Ärenden som behandlats i styrelsen 
 

UTBILDNINGAR OCH KURSER: 

 

Nordiska Barnkardiologiska Mötet 

Det nordiska barnkardiologiska mötet 2007 hölls 20-22 september i Stockholm med Svensk 

Barnkardiologisk Förening som medarrangör. Mötet genererade ett överskott om 40.000 kr till 

SBKF.  

 

Nationella barnkardiologiska mötet 

Det nationella barnkardiologiska mötet  2008 hölls 6-8/3 med Svensk barnkardiologisk förening 

som medarrangör.  

 

Barndagarna i Örebro 

Barnläkarföreningens barndagar hålls i år i Örebro. Det har funnits starka önskemål om 

deltagande av barnkardiologin vid detta av barnläkare välbesökta möte. SBKF står i år för ett 

barnkardiologiskt utbildningsprogram på detta möte.  

 

Svenska Kardiovaskulära Vårmötet:  
Förutom vårt årsmöte och en abstractsession finns på det rent barnkardiologiska programmet i år 

ett symposium om ”Enkammarhjärta, från foster till farbror” och en Update-föreläsning: Bild 

och funktionsdiagnostik av medfödda hjärtfel - Magnetkamerans och datortomografins plats och 

möjligheter i diagnostiken. Marika Lidegran.     

 

Svartå 

Under föregående år gjordes uppehåll för arrangerandet av kursen på Svartå. Ny kurs kommer 

dock att hållas i år 9-12/ 9.  

 

SK-kurs  

Anbud på SK-kurs -07 inlämnades från Stockholm men beviljades ej. Nytt anbud för 2008 

inskickad.  

 

 



UTREDNINGAR: 

 

Diagnosregistret:  

Arbetet med det nationella diagnosregistret fortskrider. 

 

Utredning om rikssjukvård. 

Socialstyrelsens utredning ”Hjärtkirurgi på barn och ungdomar som rikssjukvård” inkom till 

styrelsen för SBKF för synpunkter och remissvar lämnades sep -07.  Se bilaga. 

 

Målbeskrivningsarbetet 

SoS’s genomgång av målbeskrivningar för de olika specialistutbildningarna har under året 

fortsatt och för vår del har det nu rört själva utbildningen till barnkardiolog. Daniel Holmgren har 

för SBKF’s räkning engagerats i detta. Se bilaga. 

 

ÖVRIGT: 

 

PDA diagnostik riktlinjer 

På begäran från Neonatalsektionen har styrelsen utarbetat riktlinjer för ekokardiografisk 

bedömning av PDA hos underburna. Se Bilaga 

 

Oseriös hjärtscreeningsverksamhet 

Styrelsen gjordes uppmärksamma på ett företag vid namn ”Sportheart” vilka bedriver en 

”hjärtscreening” hos idrottande barn. Vi uppfattade inte verksamheten som seriös och i enlighet 

med vetenskap o beprövad erfarenhet och har därför inlämnat en skrivelse till SoS med begäran 

om granskning av verksamheten.  Se bilaga. 

 

SBKF’s  hemsida 

Vi har under flera år och av olika anledningar haft svårt att få fart på vår hemsida som ligger 

under BLF’s hemsida. Nu har den dock äntligen fått liv. I början har vi mest tänkt att lägga in 

information om styrelsen, stadgar, mötesprotokoll, kommande utbildningar och möten av 

betydelse, men möjlighet finnes förstås att utveckla det hela. 

 

Angående våra kontaktsjuksköterskors önskan om medlemskap/samarbete med SBKF. 

Se bilaga 
 

 

 

 

För styrelsen 

 

Per Winberg 

 


