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Administrativt 

Styrelsemöten 

Styrelsen har under verksamhetsåret haft möten den 14 juni 2016, 31 augusti 2016, 19 oktober 2016, 

12 december 2016, 18 januari 2017, 15 februari 2017 samt 22 mars 2017. Mötena har hållits via 

nätverket Gertrud.  

Utöver dessa möten hölls ett konstituerande styrelsemöte direkt efter årsmötet 28 april 2015. 

 



Årsmötet 

Årsmötet hölls 2016 i samband med Barnveckan i Östersund och beslutade att 2017 års möte skulle 

hållas i samband med Barnveckan i Göteborg. I jämförelse med de årsmöten som hölls under Svenskt 

Kardiovaskulärt Vårmöte har de senaste årsmötena haft fler deltagare. 

 

Ekonomi 

Peter Munkhammar har under det innevarande verksamhetsåret skött föreningens ekonomiska 

angelägenheter. 

Detta år har föreningen haft utgifter för förtäring i samband med årsmötet. Det ekonomiska tillskott 

som föreningen 2015 fick från Barnläkarföreningen, på grund av att Barnveckan genererat överskott 

upprepades inte 2016 och kommer inte heller att upprepas 2017. Då årsmötet 2016 beslutade att 

bestämma medlemsavgiften till 0 kr har föreningen inte haft några intäkter. 

För mer detaljerad ekonomisk redovisning var god se bifogad bilaga. 

Hemsidan 

Peter Munkhammar har varit webbansvarig och basat över vår hemsida. Den har under denna 

verksamhetsperiod varit i fullt bruk. Ett kontinuerligt arbete nedläggs för att hålla den uppdaterad 

med aktuell information.  

En av förutsättningarna för att det skall vara en livaktig och aktuell sida är medlemmarnas 

engagemang.  Alla medlemmars bidrag är därför värdefulla och välkomna. 

Nationella vårdprogram finns för vissa ämnen. Dessa ligger tillgängliga på hemsidan. Nya 

vårdprogram är mycket välkomna. Styrelsen har sedan tidigare beslutat att för att ett vårdprogram 

ska ligga på hemsidan, som ett officiellt dokument från SBKF, ska det godkännas av styrelsen samt 

verksamhetscheferna i Göteborg, Lund, Stockholm/Uppsala och Umeå. Dokumenten ska ha en 

definierad giltighetstid och revideras med minst tre års mellanrum. 

 

Aktiviteter 

Enkät om barnkardiologi på länssjukhus 

En internetbaserad enkät om organisation och resurser för barnhjärtsjukvård skickades under hösten 

2016 ut till kollegor på 24 barnkliniker. Vi fick 21 svar d.v.s. nästan 85%. Enkäten visade att det finns 

minst två läkare som sköter barn med hjärtsjukdomar på nästan alla sjukhus och att dessa frivilligt 

ställer upp och gör akuta ultraljud på barn med misstänkta duktusberoende hjärtfel även på kvällar 

och helger. Däremot är det förhållandevis stor spridning vad gäller tillgång till skötersketid och andra 

yrkeskategorier som exempelvis fysioterapi, logoped och psykolog. Enkäten kommer att redovisas vid 

föreningens årsmöte 25 april och vid nationella regiondagarna i Lund 11-12 maj 2017 och kan 

förhoppningsvis användas som stöd för klinikerna när uppföljningsprogrammet för barn med hjärtfel 

och habiliteringsbehov blir verklighet. 



Nätverket Gertrud 

Videokonferensnätverket Gertrud som byggts upp med bistånd från Hjärt-Lungfonden med Bo 
Lundell som projektledare, har inneburit en enorm förbättring i kommunikationerna inom 
professionen och har uppfattas numera som en självklarhet.  
Utöver de många lokala och regionala konferenser som ständigt pågår hålls också sedan flera år 

SBKF:s styrelsemöten uteslutande via Gertrud. Vi ser också med stor glädje en ökande användning 

även bland andra medarbetare, såsom barnhjärtsjuksköterskor och sjukgymnaster.  

Barnläkarföreningen (BLF) 

Årsmötet beslutade 2014 om justeringar i stadgarna som ledde till att föreningen återfick sin 

ställning som delförening i BLF. Detta innebär att föreningen måste hålla en aktuell 

medlemsförteckning, tillställa BLF protokoll från årsmötet samt tillställa BLF:s styrelse framtida 

förslag till stadgeändringar. Håkan Wåhlander deltog i BLF-styrelsens delföreningsmöte 8 december 

2016.  

Habilitering för barn med hjärtfel och hjärtsjukdomar 

Tillgång till habilitering har hög prioritet i Socialstyrelsens riktlinjer för hjärtsjukvård, men 

tillämpningen av riktlinjerna förefaller variera över landet. Dessutom begränsas tillgången på 

habilitering för barn med hjärtfel och hjärtsjukdomar av att den traditionella barnhabiliteringen bara 

tar emot barn med neurologiska funktionshinder. Styrelsen genomförde därför i samarbete med 

Hjärtebarnsförbundet en enkätundersökning om tillgången på habilitering, vilken besvarades av 

barnkardiologer, barnläkare, sjuksköterskor, fysioterapeuter och habiliteringsläkare. Resultatet av 

enkäten presenterades på Nordiska Barnkardiologimötet i Oslo 9-11 september 2015. Efter detta har 

en grupp med deltagande från föreningen, de barnkardiologiska enheterna i Stockholm/Uppsala, 

Lund och Göteborg, Hjärtebarnsförbundet, barnneurologi och habilitering träffats och börjat ett 

arbete med att utforma riktlinjer för uppföljning av för barn med hjärtsjukdomar för att identifiera 

barn med behov av habilitering inom barnhjärtsjukvården. Riktlinjerna kommer att hämta mycket 

inspiration från de riktlinjer som redan finns i USA och Norge. Gruppen har träffats ett par gånger via 

Gertrud samt haft ett internat i Båstad 2-3 februari 2017. Från styrelsen har Håkan Wåhlander och 

Cecilia Olofsson deltagit i Gertrudmöten och Cecilia Olofsson i Båstad. Ett förslag till nationellt 

multidisciplinärt uppföljningsprogram kommer att färdigställas och gå ut på remiss under 2017. 

Nya vårdprogram 

Under 2016 har en grupp från Göteborg, Stockholm, Lund och Umeå tagit fram nytt vårdprogram om 

Långt QT-syndrom. Vårdprogrammet har  och efter detta publicerats på föreningens hemsida.  

Endokarditprofylax  

Med anledning av att Smittskyddsinstitutet och Läkemedelsverket 2012 rekommenderade en kraftig 

reduktion av antibiotikaprofylaxen inom tandvården fick styrelsen 2013 i uppdrag att finna ett sätt 

att följa upp incidensen av endokardit bland barn med hjärtfel. Styrelsen bad därför redan 2013 

SWEDCON att föra in incidensen av endokarditfall i sina årsrapporter. Detta bifölls, men då dessa 

årsrapporter publiceras hösten efter det aktuella året rapporterades de första incidenserna i 2014 års 

rapport under hösten 2015. Någon förändring i antalet fall har inte kunnat ses sedan 2010, med 

reservation för att endokardit är en ovanlig diagnos med få rapporterade fall. Tyvärr återfinns inga 

nya data angående endokarditförekomst i 2015 års årsrapport.  



SWEDCON 

Det nationella kvalitetsregistret sköts av en egen grupp under ledning av Gudrun Björkhem, Lund. 

Registret har utvidgats med en speciell del för fosterkardiologi analogt med den särskilda delen för 

kirurgi och under 2017 tillkommer även en fysioterapimodul. Det är fortfarande en förhållandevis 

ojämn inmatning med variationer både vad gäller inmatningsfrekvens och vilka typer av aktiviteter 

som matas in mellan klinikerna vilket bidrar till att rapporterna fortfarande är svårvärderade i en del 

avseenden. I detta avseende sågs dock en avsevärd förbättring i den senaste årsrapporten 

Nya medlemmar 

Följande nya medlem hälsades välkommen under året: Kalliopi Kazamia, Uppsala, Sara Jonsson, 

Umeå Peter Elfström, Stockholm. 

Stimulansbidrag 

Styrelsen har sedan tidigare inrättat ett stimulansbidrag om 1000 kr till alla som lämnar in en 

ansökan om att få arrangera en IPULS-kurs. 

Remissvar och yttranden 

Ett stödbrev för den gemensamma svenska kandidaturen för att arrangera AEPC:s årliga 

vetenskapliga möte 2020 i Göteborg har utfärdats. Till skillnad från föregående år blev den 

kampanjen i år lyckosam och 2020 års AEPC-möte kommer att hållas i Sverige. 

En enkät om kursämnen inom ST-utbildningarna från Socialstyrelsen har besvarats liksom en 

förfrågan från Socialstyrelsen om behov av SK-kurser.  

Vetenskapligt råd 

Socialstyrelsens vetenskapliga råd i barnkardiologi är Håkan Wåhlander, Göteborg. 

Utbildningsansvarig 

Utbildningsansvarig och tillika representant gentemot LIPUS är Cecilia Olofsson, Sundsvall. 

Nationell delegat i AEPC  

Nationell delegat i AEPC är Håkan Wåhlander, Göteborg. 

 

Utbildningar och kurser 

Nordiska Barnkardiologiska Mötet 

2016 års möte hölls i Båstad arrangerat av Barnhjärtcentrum i Lund och 2017 års möte kommer att 

äga rum i Åbo. 

Barnveckan 

Arrangeras i 24-27 april 2015 i Göteborg samtidigt som Kardiologiska Vårmötet i Malmö.  Ett 

barnkardiologiskt symposium kommer att arrangeras om ”Förvärvade hjärtsjukdomar” med fokus på 

”Myokardit och perikardit”, ”Rheumatisk feber”, ”Centralstimulantia och hjärtsjukdom”, 

”Muskelsjukdom och hjärtfunktion” och ”Hjärtat vid metabola sjukdomar”. Detta symposium 



kommer att kunna godkännas som kurs inom ST-utbildning i barn- och ungdomsmedicin och barn- 

och ungdomskardiologi. Dessutom kommer en workshop om EKG-tolkning att hållas. 

Nationella regiondagar 

Göteborg och Lund har från 2016 ersatt sina respektive regiondagar med ett samlat möte för hela 

landet. Det första hölls i Göteborg 12-13 maj 2016 och nästa möte blir 11-12 maj i Lund. 

Svenska Kardiologiska Vårmötet 

Detta möte är 2017 förlagt till Göteborg 26-28 april. SBKF kommer att delta i något symposium på 

grund av kollisionen med Barnveckan. Mötet kommer dock att innehålla många ämnen som har stor 

relevans för oss barnkardiologer, även om kollisionen med Barnveckan sannolikt kommer att påverka 

deltagandet vad gäller barnkardiologiskt intresserade kollegor. 

SK-kurs 

SK-kurs i barnkardiologi genomfördes senast 14-18 mars 2016 i Göteborg och kommer nästa gång att 

hållas 23-27 oktober 2017 i Stockholm.  

Svartå/Båsenberga-kurs 

En Svartå-kurs arrangerades av Göran Wesström, Örebro och Per Winberg, Stockholm i september 

2016, även denna gång på Båsenberga kursgård utanför Vingåker. SBKF stod som garant för 

eventuella underskott, men deltagaravgifter täckte kostnaderna så föreningen behövde inte stötta 

kursen ekonomiskt denna gång såsom var fallet 2014. Då Göran Wesström och Per Winberg nu efter 

många års idogt arrangerande valt att dra sig tillbaka kommer föreningen att ta ett större ansvar för 

framtida kurser. Eva Fernlund, Linköping har vidtalats och åtagit sig att hålla i program och lokal för 

kommande kurs som beräknas äga rum hösten 2018. 
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