
 
 

 

Styrelsemöte SBKF 150604 
Videomöte via ”Gertrud” 

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

Maria Sjöborg-Alpman (MA),  

 

§1.  Mötets öppnas av ordförande Håkan Wåhlander 

 

§2.  Dagordning godkändes. 

 

§3.  Föregående mötes protokoll gås igenom. 

 

§4.  Rapport om föreningens ekonomi från Peter Munkhammar. 

 

§5 Kursämnen SK-kurser 2017/ utbildningsplan för ST i Kardiologi: 

Styrelsen planerar arbetsdag 150902 för att arbeta med utformning av kursämnen. Cecilia 

mailar ut underlaget från work-shopen på Socialstyrelsen att titta igenom innan vi träffas. 

 

Några synpunkter har inkommit från medlemmarna angående förslag till utbildningsplan och  

checklista för ST-utbildning i barnkardiologi. Utbildningsplanen redigeras på så sätt att 

exemplen på lokala utbildningsplaner lyfts ut ur huvuddokumentet och läggs som separata 

dokument i samma mapp. 

Styrelsen beslutar att publicera utbildningsplanen och checklista under fliken ”ST-utbildning 

barnkardiologi” på föreningens hemsida. 

 

§6 Vårdprogram ”Kardiovaskulära biverkningar vid behandling med centralstimulantia” 

Peter Munkhammar och Håkan Wåhlander har utarbetat ett gediget ”Vårdprogram för 

barnkardiologisk övervakning vid läkemedelsbehandling av barn och ungdomar med ADHD”. 

Dokumentet skickas enligt praxis för förankring till verksamhetscheferna i Göteborg, Lund 

och Stockholm. Vi ber om synpunkter senast 150630 varefter dokumentet publiceras som ett 

vårdprogram på SBKF hemsida samt sprids till den barnpsykiatriska föreningen och Svensk 

neuropediatrisk förening. 

 

§7 Svenskt kardiovaskulärt vårmöte 2016: Frågan tas upp på nästa styrelsemöte. 

 

§8 Barnveckan Östersund 2016: Maria kontaktar organisationskommittén. Styrelsen föreslår 

att SBKF håller en minikurs på förmiddagen samt erbjuder sig att vid behov hjälpa till med 

tex EKG-workshop på eftermiddagen. 

Förslag på kursämne från Peter neonatal kardiologi, Peter mailar ut intressant artikel. 

 

§9 SWEDCON:  Kort information från Cecilia från användarmötet i maj 2015 på Arlanda. 

 



§10 Habiliteringsenkäten: Frågan bordläggs till nästa styrelsemöte p.g.a. tidsbrist. 

 

§11 Inga nya medlemmar. 

 

§12 Övriga frågor: Inkommit information till föreningen att BLF söker en koordinator för 

utarbetande av nationella PM i barnmedicin. Uppdraget finansieras av SKL. Håkan har 

vidarebefordrat informationen till styrelsen och vi ber Solweig vidarebefordra till 

medlemmarna. 

 

§13 Nästa styrelsemöte: Onsdag 150819 kl 16.00 via Gertrud #1229917 

 

 

Cecilia Olofsson 

 
 

 


