
 
 

 

Protokoll för styrelsemöte med Svensk Barnkardiologisk Förenings 

styrelse, onsdag 14 december 2016 kl. 16.00. 

Mötet hölls på nätverket Gertrud nummer 1229917. 
 

Deltagare: Håkan Wåhlander, Peter Munkhammar, Jan Bergils, Cecilia Olofsson, Maria 

Alpman. Föredragande angående § 4 : Eva Fernlund  

 
 

§1.  Mötets öppnande 

 

§2.  Godkännande av dagordning 

 

§3.  Föregående mötes protokoll  

Inga kommentarer 

 

§4.  Rapport om föreningens ekonomi 

 Status quo. BLF har meddelat att årets ekonomiska resultat var utan överskott, 

varför tilldelning av resurser till delföreningarna inte är möjlig. 

  

§5.  BLF Delföreningsmöte 161208 på Sachsska barnsjukhuset 

 Håkan Wåhlander deltog i mötet och rapporterar följande:   

 

a. BLFs har under 2016 haft en sämre ekonomi, dels beroende på försenad fakturering, 

dels beroende på att barnveckan gick med ett mindre överskott än tidigare.  

b. Ersättningen till föreläsare under Barnveckan diskuterades. Det finns samsyn kring att 

föreläsares resor och uppehälle under barnveckan skall bekostas av klinikerna och inte 

av delföreningarna. 

c. Översikt av antal SK-kurser presenterades tillsammans med hur ST-läkarna uppfattar 

möjligheten att få sina utbildningsbehov tillgodosedda. Sammanfattningsvis erbjuds 

en SK-kurs i barnkardiologi varje år. 2017 är det Stockholm som är ansvarig för 

denna. SK-kurserna kompletteras med lokala eller regionala kurser i de flesta fall.  

d. SPUR-inspektion planeras av vår delförening. En dags utbildning krävs för att bli 

SPUR-inspektör. Varje inspektion tar flera dagar. Det är viktigt att jäv-situationer inte 

uppstår, vilket kan bli ett problem i en liten specialitet som barnkardiologi 

e. Vidare information om denna fråga kommer framöver. 

f. CF-screening har rekommenderats av expertföreningen, men Socialstyrelsen har 

motsatt sig denna rekommendation. BLF skall bemöta detta i ett remissvar. 

g. LSS-frågan diskuterades. Försäkringskassans tolkning att matning skall klassas som 

en ”sjukvårdshandling” är resultatet av ett domslut. RVU och BLF har bildat en 

arbetsgrupp för att bemöta detta. 



h. Nationella PM. Maria Wede leder projektet att få fram nationella PM inom 

barnmedicin, tillsammans med representanter från SKL. HW har skickat 

vårdprogrammet från regiondagen 2016 som ett förslag på PM inom barnkardiologi, 

men han har inte fått återkoppling från Maria Wede. 

i.  

§6.  Inför Svenskt Kardiovaskulärt Vårmöte 2017 

 Inga nyheter presenterades under mötet 

 

§7.  Inför Barnveckan 2017 

a. Programpunkterna på temat ”Förvärvad hjärtsjukdom” diskuterades för förtydligande.  

 

§8.  Benchmarking av barnkardiologi  

Av 24 tillfrågade kliniker har 20 svarat. Sammanställning av svaren kan ses 

direkt i SurveyMonkey, men är inte hopskrivet ännu. De flesta kliniker har 2-3 kollegor som 

arbetar med barnkardiologi, men upp till 6 stycken förekommer. Förvånansvärt många är 

specialister eller gör ST i barnkardiologi. På så gott som alla svarande sjukhus erbjuder sig 

kollegor att åka in akut för att bedöma svårt sjuka barn utan att de själva är jour. Nästan alla 

sjukhus har samlat sina resurser i ett hjärtteam och har tillgång till en dedikerad 

hjärtsköterska, det senare dock med högst varierande tjänstgöringsgrad. Hjärtteamen har god 

tillgång på dietist, fysioterapeut och sekreterare, men sämre vad gäller psykolog, tandläkare 

och arbetsterapeut. Nästan alla sjukhus har tillgång till arbetsprov, Holter och 

pacemakerprogrammering, men färre än hälften har tillgång till MR och CT Tillgången till 

isotopundersökningar för shuntbestämning och lungperfusion är bättre än för MR/CT, men 

sammantaget finns några sjukhus som inte kan erbjuda shuntdiagnostik med vare sig MR eller 

isotopteknik. 

 

§9.  Information om SWEDCON 

 Användarmöte kommer att äga rum 26 januari. 

 

§10. Nationellt samordnade vårdprogram 

 Uppdaterat vårdprogram om LQTS har publicerats på hemsidan 

 

§11. Svartå/Båsenberga-kursen 

 Eva Fernlund har lyft frågan om Svartå-kursens fortlevnad efter att Per Winberg 

och Göran Wesström meddelat att de önskar bli ersätta som ansvariga för denna uppskattade 

kurs. Kursen har erbjudit en större fördjupning jämfört med ”vanliga” SK-kurser i 

barnkardiologi och även riktat sig till specialister i barnmedicin, GUCH-läkare, kliniska 

fysiologer ,barnsjuksköterskor och biomedicinska analytiker med barnkardiologisk inriktning. 

Kursen har givivts i internatform.Deltagarnas avgifter har täckt kostnaderna för föreläsarnas 

uppehålle.  

 Styrelsen gav Eva Fernlund sitt bifall till att undersöka förutsättningarna för att 

hålla kursen i motsvarande form som tidiagre. Det poängterades att kursen måste vara 

ekonomiskt självbärande då föreningen inte kan bidra med ekonomiskt stöd så länge som 

föreningen inte har några inkomster. 

 

§12. Nya medlemmar 

 Inga nya ansökningar förelåg. 

 

§13. Övriga frågor 



 Numret till flerpartsbryggan i Sundsvall som används för styrelsemötena ändras 

till 12290017. 

 

§14. Nästa styrelsemöte onsdag 18 januari 2017 kl 15-16 på det nya numret. 

§15. Mötets avslutande 

 

För styrelsen 161214 

 

Maria Sjöborg Alpman och Håkan Wåhlander 


