
Bilaga till styrelseprotokoll för Svensk Barnkardiologisk förening 170908, gällande 
nationellt samordnade vårprogram. 
 
Nedanstående är en lista som vi fått av Mia Wede, på de preliminärt planerade ämnen 
inom barnkardiologi. Text i rött är styrelsens kommentarer. 
 
 
Det finns utkast till förslag på samordnade PM inom följande områden: 
 
·         LQTS 
·         Blåsljud hos nyfödda 
·         Blåsljud efter nyföddhetsperioden 
  
De (mycket preliminärt) planerade ämnena inom kardiologi är: 
  
·         Akuta komplikationer efter hjärtkirurgi- symtom och handläggning Hänvisa till 
befintliga vårdprogram 
·         Att tänka på vid handläggning av akut sjukdom hos hjärttransplanterade barn Ej 
aktuellt: för liten patientgrupp där specialist bör konsulteras på individuell bas 
·         Arytmier vid medfödda hjärtfel Lämpligt ämne är handläggning av akut SVT 
·         (Lungödem)/akut hjärtsvikt Förlaga i form av föreläsning (Mia Alpman) finns 
·         Basala principer vid hjärtsjukdom hos barn Nej – lämpar sig inte för PM 
·         Långt QT-syndrom Ja – nyligen reviderat  PM finns 
·         Blåsljud efter nyföddhetsperioden Ja - det finns redan förslag på detta. 
Handläggningen skiljer sig dock beroende på olika lokala förutsättningar 
·         Att tänka på vid handläggning av akut sjukdom hos barn med pacemaker. Ej 
aktuellt  , liten patgrupp 
·         Blåsljud hos nyfödd Behov av revision av befintligt förslag 
·         Persisterande ductus arteriosus hos prematurer Finns nyreviderat PM om 
diagnostik. Mia Alpman mailar till Peter M för publicering på föreningens hemsida 
·         Bradyarytmier Hänvisa till befintligt nationellt vårdprogram 
·         Persisterande ductus arteriosus hos fullgångna/äldre barn Hänvisa till befintliga 
vårdprogram 
·         Ductusberoende hjärtfel Hänvisar till befintligt vårdprogram samt LÄGG TILL akut 
prostivas PM 
·         Pulmonell hypertension PPHN - neonatologer, äldre barn för liten patientgrupp 
·         EKG Lathund finns bra i befintlig EKG bok (Nina Nelson) 
·         Reumatisk feber Ej aktuellt,  för liten pat grupp 
·         Endokardit Finns bra på www.infektion.net kan användas som underlag/hänvisas 
till 
·         Takyarytmier Hänvisa till befintligt vårdprogram 
·         Endokarditprofylax Finns på föreningens hemsida förlaga att använda som 
underlag, revidera? 
·         Uppföljning av barn med medfödda hjärtfel Hänvisa till befintligt vårdprogram 
·         Förkortningar i barnkardiologi nej finns behov när google finns??? 
·         Hjärtsvikt Akut hjärtsvikt - se ovan 
·         Generella råd i akuta kardiologiska situationer Ej aktuellt, för ospecifikt 
 
Nya förslag:  

http://www.inf.net/


Hjärtundersökningar vid myopatier  - finns redan förslag (Jan Bergils) 
ADHD och kardiella aspekter på medicinsk ADHDbehandling - finns på föreningens 
hemsida 
Hereditet hjärtsjukdom - finns på föreningens hemsida 
 
 


