
 
Styrelsemöte SBKF 160118 

 
Möte via Gertrud. 

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

Maria Alpman (MA), Solweig Harling (SH) 

 

§1.  Mötets öppnandes av HW 

 

§2.  Dagordning godkändes 

 

§3.  Föregående protokoll godkändes 

 

§4.  Föreningens ekonomi är oförändrad sedan senaste mötet. 

 

§5.  Möte om habilitering för hjärtbarn skedde 151203. HW var delvis med. Bl.a. framkom att 

man har utarbetade riktlinjer i Norge, skapat av motsvarighet till hjärtebarnsförbundet i 

Norge. Detta ansågs som något vi även i Sverige skulle kunna använda oss av. Uppföljande 

möten är planerade 8/2 i Göteborg och 8 eller 9/3 troligen i Stockholm. En representant från 

var yrkesgrupp skall vara med. MA kommer att fråga Gunnar Bergman samt CO fråga Annika 

Rydberg om någon av dem kan tänka sig att vara läkarrepresentant.  

 

§6.  Delföreningsmöte med BLF styrelse skedde 151202 som HW var med på. Centralisering 

av kirurgi (bl.a. anorektala missbildningar, Hirschsprungs sjukdom, esofagusatresi inklusive 

trakeoesofageala fistlar, diafragmabråck och blåsextrofi) och riktlinjer för barnintensivvården 

var 2 ämnen som dikuterades. Det framkom även att ekonomiskt bidrag till delföreningar inte 

automatiskt kommer att ges. Man ämnar fortsatt ge ut bidrag om överskott uppstår i BLFs 

ekonomi. 

 

§7.  Göteborg kommer i veckan ansökan om AEPC mötet 2019. Mötet planeras i samarbete 

mellan Göteborg och Lund och att mötet föreslås hållas i Göteborg. 

 

§8.  Valberedningen i SBKF består av Ulf Ergander och Ewa Strömvall Larsson. Styrelsen 

har mandat som går ut 2016 men alla är beredda att fortsätta i styrelsen om så önskas av 

valberedningen. 

 

§9.  Svenskt Kardiovaskulärt Vårmöte 2016 sker samtidigt som Barnveckan varför vi inte 

arbetat för att få med något symposium till vårens möte. 

 

§10. Program för Barnveckan 2016 finns på hemsidan för mötet. Styrelsen kommer att hålla i 

5 programpunkter där 2 stycken är 45 minuter och 3 stycken är 30 minuter långa. 

MA och HW kommer dess utom också att hjälpa till vid workshop för EKG tolkning. 

 



§11. Ingen ny information rörande SWEDCON finns till dagens möte. PM önskar att CO till 

nästa möte framför att fältet för läkemedelsbehandling inte skall komma upp vid diagnoser 

där läkemedelsbehandling inte är aktuellt. 

 

§12. PM rörande rekommendationer om utredning vid hereditär hjärtsjukdom finns nu på vår 

hemsida. HW kommer att efterhöra åsikter av den medlem som önskat handläggnings råd i 

detta ämne. 

 

§13. Inga nya medlemmar har tillkommit sedan föregående möte. 

SH kommer till årsmötet att ha gjort en genomgång av medlemslistan för att se att den är 

aktuell. Frågan uppkom om hur många barnkardiologer det finns. SH kommer att söka svar på 

detta från socialstyrelsen/läkarförbundet. 

 

§14. På övriga frågor tog MA upp önskemål om att omarbeta riktlinjer för endokarditprofylax.  

I Stockholm och Lund följer man inte rådande riktlinjer som bedöms som undermåliga. 

Styrelsen beslutade att arbeta vidare med detta.  

 

§15. Nästa styrelsemöte kommer att ske 15/2 kl. 16.00 via Gertrud  nr: 1229917 

 

§16. Mötets avslutande 

 

För styrelsen 160118 

 

Solweig Harling 

 


