
 
Styrelsemöte SBKF 160222 

Möte via Gertrud. 
Närvarande: Håkan Wåhlander (HW), Cecilia Olofsson (CO), Solweig Harling (SH) 

 

§1.  Mötet öppnades av HW 

 

§2.  Dagordning godkändes 

 

§3.  Föregående protokoll godkändes 

 

§4.  Föreningens ekonomi är oförändrad sedan föregående möte 

 

§5.  Möte om habilitering för hjärtbarn hölls i Göteborg där HW delvis kunde vara med. 

Planen är att i första hand översätta norska riktlinjer. I Norge ligger ett större ansvar för barn 

med speciella behov på öppenvårdsläkare vilket är svårt att applicera i Sverige. Arbetet för att 

hitta en bra vårdmodell för hjärtbarn med habiliteringsbehov fortsätter och nästa möte som 

blir via videokonferenser hålls den 2/3. HW kan vara med på mötet samt ev. CO. 

 

§6.  Göteborg har tillsammans med Lund lämnat in ansökan att få hålla AEPC:s möte 2019 i 

Göteborg. Sevilla har också ansökt. Presentationer av kandidaterna kommer att hållas på 

AEPC:s möte i Rom. Omröstning kommer sedan att ske via web. om vilken ort som kommer 

att få anordna mötet. 

  

§7.  Valberedningens arbete för att sammanställa SBKF styrelse pågår. Alla nuvarande 

medlemmar önskar fortsätta sitt arbete förutom SH som lämnar sitt uppdrag till intresserad. 

 

§8.  Vi har inget anmält pediatriskt program till Svenskt Kardiovaskulärt Vårmöte i år. 

HW har fått i uppdrag att granska abstract, vilket han tar på sig. 

 

§9.  Inför Barnveckan 2016 skall utlysande av årsmöte göras samt verksamhetsberättelse och 

ekonomisk rapport sammanställas. 

 

§10. Inget nytt om SWEDCON sedan senaste mötet. Nästa möte blir 24/5 som CO är med på. 

 

§11. Inga nya medlemmar har tillkommit sedan förra mötet. 

 

§12. Övriga frågor: CO gav återkoppling från socialstyrelsen rörande vårt arbete med att 

skapa kursämnen. Dessa har inte blivit publicerade då arbete skjutits upp till våren 2016. Vi 

kommer att få tillbaka våra förslag efter socialstyrelsens granskning. 

Förslag från närvarande på styrelsemötet är att vi framöver börjar arbeta med att skapa en SK 

kurs för blivande barnkardiologer med kursämnena som bas. 

 

§13. Nästa styrelsemöte kommer att ske 21/3 kl 16.00 via Gertrud tel: 1229917 



 

§14. Mötet avslutades av HW 

 

För styrelsen 160222 

 

Solweig Harling 

 


