
 
 

Styrelsemöte SBKF 141112 
Videomöte via ”Gertrud” 

Närvarande: Håkan Wåhlander (HW), Cecilia Olofsson (CO), Peter Munkhammar (PM), 

Maria Sjöborg-Alpman (MA), Solweig Harling (SH) 

 

§1.  Mötets öppnades av ordförande Håkan Wåhlander 

 

§2.  Dagordning godkändes 

 

§3.  Föregående mötes protokoll gås igenom 

 

§4.  Rapport om föreningens ekonomi: Innestående medel är 16 208 kr. 

 

§5.  Svenskt Kardiovaskulärt Vårmöte 2015: Symposium rörande diagnostik av medfödda   

hjärtfel är accepterat. Programförslag kommer att skickas ut till styrelsens medlemmar av 

HW. Önskan finna om en kvinnlig moderator, gärna från Stockholm. MA tar på sig uppgiften 

att finna denna person efter att ha fått programförslaget. 

 

§6.  Barnveckan 2015: Kommer att hållas i Stockholm 20-23 april och det blir en heldag med 

barnkardiologiskt program onsdagen den 22 april.  

Gällande programförslag:  

8.30-12.00 1.Fetalcirkulation + PDA,  shunt vitier, sviktbehandling/nutritionsunderstöd SH, 

PM, MA  2.Stenosvitium samt komplexa tvåkammarhjärtfel CO, HW.  

12.00-14.00 tid för årsmöte  

14.00- 17.00 3. Genetik och ärftliga hjärtsjukdomar (Gunnar Sjöberg) 4. Fosterkardiologi 

(Gunnar Bergman) 5. Syndrom med hjärtfel (Ulf Ergander) 

  

§7.  Information om SWEDCON: CO berättar att det inte går att tidigarelägga årsrapporter 

enligt UCR bl.a. p.g.a. sen inrapportering. Önskan finns från styrelsen att man på något sätt 

skulle kunna mäta väntetider inför t.ex. operation och hjärtkateterisering samt huruvida barn 

kallas till uppföljning i tid. CO tar med sig denna förfrågan till nästa möte. Det kommer att 

ordnas ett nytt användarmöte våren 2015. Registret utvecklas och snart kommer det att finnas 

nya arbetsblad för paramedicinare. 

 

§8.  Delföreningsskap i BLF: Ingen ändring är gjord utan vi är fortfarande intresseförening. 

Vi väntar nu på besked från BLF som har möte 3/12. 

 

§9.  Ny ST-utbildning allmänt och i barnkardiologi: Arbete påbörjas vid styrelsens arbetsdag i 

Stockholm 4/12. CO kommer att skicka ut dokument för granskning och hjälp till uppslag 

inför mötet. 

 

§10. Träff med styrelsen IRL kommer att ske 4/12 hos MA  kl. 10-16. 



(Krokusvägen 11 på Lidingö. röda linje mot Ropsten där byter man till buss 203 "mot Larsberg via Näset" eller 

buss 205 "mot Sticklinge". Från hållplatsen Dalängen, går man uppför en trappa , "Dalängstrappan" till 

Sticklingevägen som man följer rakt fram i 100 m innan man kommer fram till Krokusvägen ( till höger). 

Krokusvägen följer man i vänstervarv.) 

 

§11. Nya medlemmar: Mikaela Dolk tas upp som ny medlem. HW skickar välkomstbrev.  

 

§12. Övriga frågor: PM tar upp bristen på habiliteringsresurser för hjärtbarn.  

En ide skulle vara att slå sig samman med andra delföreningar t.ex. Reumatologi och kräva 

habiliteringsresurser till hjärtbarnen. HW kommer att höra sig för på BLF-möte och SH med 

hjärtebarnsförbundet som jobbat med frågan. 

 

§13. Nästa styrelsemöte: 4/12 i Stockholm 

 

§14. Mötets avslutandes av ordförande HW 

 

För styrelsen 141113 

 

Solweig Harling 

 


