
 
 

 

Protokoll för styrelsemöte med Svensk Barnkardiologisk Förenings 

styrelse, måndag 13 november 2017 kl. 16.00. 

Mötet hålls på nätverket Gertrud nummer 12290017. 

 

§1.  Mötet öppnas av Cecilia Olofsson 

 

§2.  Dagordningen godkänns  

 

§3.  Föregående protokoll godkänns utan ändringar 

 

§4.  Rapport om föreningens ekonomi – status quo. Peter Munkhammar påminner kassör Ida 

Jeremiasen om att föreningen skall deklarera 2018. 

 

§5.  Barnveckan. Inga nyheter.  

 

§6.  Information om SWEDCON 

a. Finansiering av SWEDCON och de andra, ca 200 kvalitetsregister som skapats på 

uppmaning av och med finansiering från SKL, är nu i fara. Det ekonomiska stödet har 

successivt reducerats och från 2019 står registret utan finansiering. Diskussion pågår 

om detta. 

b. SwedCamp, som är en modul som medför möjlighet till länkning till CMP-registret är 

under uppbyggnad. Frågan om framtida finansiering är högst relevant även för detta 

arbete. 

c. Back-log: Varje år samlar UCR ihop de förbättringsförslag som kommit in gällande 

Swedcon och prioriterar vilka områden man skall satsa på. 



d. Swedcons årsrapport är nu publicerad. Nytt för i år är avsnitt om 

ICD/pacemakerbehandling samt Ebsteins anomal. 

 

§7.  Nationellt samordnade vårdprogram 

Ingen ny återkoppling från MiaWede 

 

§8.  SwedPedMed nätverksmöte 171215 har aviserats. Estelle Naumburg skall kontaktas med 

förfrågan om en rapport därifrån 

 

§9.  Båsenbergakursens tidpunkt har flyttats till 2-5/10 2018, för att inte krocka med Nordiska 

mötet i barnkardiologi. Eva Fernlund, Linköping, håller i planeringen av kursen. Vidare 

information kommer att publiceras på föreningens hemsida. 

 

§10. SK-kurser 

Styrelsens förslag på SK-kurser i barnkardiologi för blivande barnkardiologer är1) Medfödda 

hjärtfel, diagnostik och behandling, 2) förvärvade hjärtsjukdomar och arytmier hos barn och 

ungdomar, 3) Hjärtsvikt, pulmonell hypertension och hjärttransplantation, 4) fosterkardiologi. 

Vi är väl medvetna om att många blivande barnkardiologer önskar att gå de internationella 

kurser som AEPC mfl erbjuder, men att ekonomiska ramar kan utgöra begränsande faktorer. 

Nationella SK-kurser vore därför en möjlighet att få utbildning till en lägre kostnad. Redan 

idag erbjuds nationella kurser i fosterkardiologi, som håller hög kvalitet. Vår första 

rekommendation är därför att Socialstyrelsen går ut med en förfrågan om någon av 

kursgivarna är villiga att ordna en nationell SK-kurs i ämnet fosterkardiologi 2019. 

 

§11. Nya medlemmarna Anders Rinstad , Kalmar, och Cecilia Halvorsen, Stockholm, 

välkomnas. 

 

§12. Övriga frågor 

a. Hjärtebarnsförbundets tidning har önskat ett uttalande från styrelsen angående ang 

jämlik barnhjärtsjukvård över riket: 

 

Den nationella enkät som gjordes 2016 (Håkan Wåhlander) och som presenterades på Barnveckan 2017, kartlade den aktuella situationen 

gällande tillgång på barnkardiologiskt utbildade läkare, ekokardiografi, barnhjärtsjuksköterskor och habiliteringsresurser på barnsjukhusen i 

Sverige.  

Styrelsens konklusion är att de flesta landsting med 250 000-300 000 invånare ska kunna erbjuda barnkardiologisk kompetens på dagtid och 

att denna inte bör vila på en persons axlar. I varje team bör en läkare vara specialistutbildad i barnkardiologi. Specialistutbildningen i 



barnkardiologi ska omfattas av samma krav och ge en lika god utbildning oavsett vilken hemmaklinik vederbörande arbetar på, dvs 

målbeskrivningen är lika för alla. Tid och resurser för kontinuerlig vidareutbildning bör förtydligas 

Adekvat tid för att följa upp hjärtsjuka barn måste avsättas i schemat för de läkare som ingår i ”hjärt-teamet”. En tjänstgöringsgrad inom 

barnkardiologi under 25% för en läkare kommer att innebära svårigheter att upprätthålla tillräcklig klinisk kompetens. En dedikerad 

barnsjuksköterska, ”hjärtsjuksköterska”, bör vara knuten till varje hjärtteam. Paramedicinska resurser bör avsättas i den omfattning som 

krävs för att man skall kunna följa det nationella habiliteringsprogrammet för hjärtsjuka barn." 

 

b. Peter Munkhammar söker sin efterträdare i rollen som ansvarig för föreningens 

hemsida. 

 

§13. Nästa styrelsemöte planeras måndag 8 januari 2018 kl 16.00 via nätverket Gertrud 

nummer 12290017. 

 

§14. Mötet avslutades 

 

För styrelsen  

Maria Sjöborg Alpman 


