
 
 

 

Protokoll för styrelsemöte med Svensk Barnkardiologisk Förenings 

styrelse, måndag 9 oktober 2017 kl. 16.00. 

Mötet hålls på nätverket Gertrud nummer 12290017. 
 

§1.  Mötet öppnades av ordförande Cecilia Olofsson 

§2.  Dagordningen godkändes  

§3.  Föregående protokoll godkändes utan justeringar 

§4.  Rapport om föreningens ekonomi från Ida – status quo.  

§5.  Inför barnveckan 2018: 

 Jan Bergils har varit i kontakt med Peter Jotorp som bekräftat att Barnkliniken i Västerås 

kommer att hålla i EKG-seminarierna, liksom tidigare arrangörerna gjort. Föreningen kommer 

att få en halv dag att disponera för utbildningsprogram på temat ”Att leva med kronisk 

hjärtsjukdom”. Preliminärt program med 30 minuter per ämne, totalt 3 timmar, enligt 

följande: Cecilia presenterar habiliteringsprogrammet, Mia tar ämnet enkammarhjärta, Håkan 

conduit, Peter stenosvitier (med fokus på AS, Coa, inkl mekanisk klaffprotes och hypertoni), 

Ida arytmisjukdomar med fokus på LQTS, Jan tar ” allt som inte opereras”, dvs CMP, PHT, 

Kawasaki. Vi försöker att väva in frågan om endokarditrisk/profylax där det är motiverat, ta 

med livskvalitetsaspekter ( Swedcons rapporter!), konsekvenser för skola, yrkesval osv. 

Vidare diskussion får fortsätta vid nästa styrelsemöte. 

 

§6.  Information om SWEDCON 

Årsrapporten är nyligen inlämnad – i övrigt inga nyheter. 

Nästkommande möte 26 oktober, styrgruppsmöte 20 november.  

 

§7.  Nationellt samordnade vårdprogram 

Mia skall skicka sammanfattningen från styrelsens arbetsdag- se föregående protokoll- till 

Mia Wede och sedan får vi invänta Wedes respons. 

 

§8.  Utbildningsansvarig i styrelsen 

Jan Bergils utses till detta, vilket innebär att han kommer att vara kontaktperson för 

utbildningsfrågor, tex i dialog med Socialstyrelsen och BLF. 

 

§9.  Båsenbergakursen 

Tyvärr krockar den planerade Båsenbergakursen nästa år med Nordiska mötet i 

barnkardiologi i Bergen 5-7- september. Under Nordiska mötet kommer man bla att hålla en 

särskild Junior Session om TGA mm. Cecila har lyft frågan med Eva Fernlund 

(organisationsansvarig) om tidpunkten för Båsenbergakursen kan ändras och om det är 

relevant att bjuda in intresserade kollegor från övriga nordiska länder att delta på kursen. 

 

§10. SK-kurser, ansökan.  



Hittills har traditionen varit att SK -kurser i barnkardiologi har arrangerats för blivande 

barnläkare i stort sett varje år. Ansvaret har roterat mellan Göteborg, Lund och 

Stockholm/Uppsala med 3 år i rad hos varje arrangör. 

SK-kurser i barnkardiologiska ämnen för blivande barnkardiologer har saknats och man har 

varit hänvisat till ”batalkurser” av olika slag. 

 

Socialstyrelsen har ställt frågan till föreningen om det finns ett behov och önskemål om SK-

kurser som riktar sig till blivande barnkardiologer. Se nedan:   

 

Inför nästa upphandling av SK-kurser kommer det ske vissa förändringar av upphandlingsförfarandet som vi hoppas ska förenkla och underlätta administration 

och planering för kursleverantörer och kursgivare. 

Vi kommer i ett första skede nu i höst att upphandla SK-kursleverantörer med vilka vi tecknar ramavtal på upp till fyra år. Vi kommer därefter att avropa kurser 

från ramavtalet under början av 2018. Vid det avropstillfället kommer de upphandlade leverantörerna att få förfrågan från oss gällande kursområden för inom 

vilka vi efterfrågar kurser, i första hand för kursåret 2019.  

Läs mer: http://www.socialstyrelsen.se/sk-kurser/upphandling-sk-kurser 

Innan vi kommer att avropa kurser gör vi en sedvanlig behovsanalys där vi frågar respektive specialitetsförening om de har något behov av SK-kurser och i så 

fall inom vilket eller vilka områden. Vi kommer inför 2019 främst avropa medicinska kurser.  

  

Vi utgår från den enkät ni besvarade i våras där ni även fick ange ett antal kursämnesområden. Ni angav följande områden: 

  
Medfödda hjärtfel – Diagnostik och behandling 

 

Förvärvade hjärtsjukdomar och arytmier hos barn och ungdomar 

 

Hjärtsvikt, pulmonell hypertension och hjärttransplantation hos barn och ungdomar 

 

Fosterkardiologi 
  

Vi funderar hur vi ska kunna bistå de föreningar med få ST-läkare under specialiseringstjänstgöring med att skapa kurser eller kursformat. Har ni själva någon 

tanke? Går det att skapa någon form av kurscykel, en sammanhållen kurs men som går med olika moment? En regelrätt SK-kurs blir svårt om deltagarantalet 

endast är en handfull deltagare. De medel vi har för SK-kurser måste gå till kurs så det går inte att dela ut en summa av något slag. Återkoppla gärna om ni har 

tankar kring detta. Ser ni helst att vi efterfrågar en kurs enligt era kursämnesområden? Kan någon annan specialitet vara intresserad av samma kurs? Och hur 

skulle en kurs som täcker hela ämnesområdet kunna se ut? Är de områden ni angivit i prioriteringsordning? 

  

Vi kan i dagsläget inte säga hur många områden vi kan komma att avropa totalt men vi ser gärna att ni prioriterar ett av dessa områden före övriga. För de ämnen 

ni föreslår ser vi gärna att det framöver även ska finnas tillgängliga kursgivare som kan hålla i en kurs inom området. 

 

 

Det borde finnas ett underlag, då antalet ST-läkare i barnkardiologi är fler än någonsin, men 

de befinner sig i olika faser av sin utbildning. Det kan därför vara en god ide att skapa en 

kurscykel med tex 3 dagars kurs per termin under 2 års tid.  

 

Cecilia kommer att föra en vidare dialog med Socialstyrelsens utredare,Charlotte Amilon, 

kring detta. 

 

§11. Nya medlemmar – inga 

 

§12. Övriga frågor 

 

Inbjudan till SPUR samordnarmöte: Innehållet anses inte så relevant att styrelsen skall 

prioritera deltagande i detta.  

 

http://scanmail.trustwave.com/?c=10196&d=7rfQ2ahqKnpHA85ZXwdTp-DT2VG318x-Vcl4P2tqIg&u=http%3a%2f%2fwww%2esocialstyrelsen%2ese%2fsk-kurser%2fupphandling-sk-kurser


Inbjudan till möte med Läkemedelsverket och Swedped för att skapa nätverk för pediatriska 

kliniska studier 15 december Plats: Läkemedelsverket (Dag Hammarskjölds väg 42 i 

Uppsala), tid: 09.30 -15.00. Intresserade kan anmäla sig på mail : lotta.lundkvist@mpa.se.   

§13. Nästa styrelsemöte måndag 13 november kl 16 via Gertrud på nummer 12290017 

 

§14. Mötets avslutas 

 

För styrelsen 171009 

 

 

Maria Sjöborg Alpman 

 


