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Administrativt 

 

Styrelsemöten 

Styrelsen har under verksamhetsåret haft 6 möten; den 6 juni 2018, 13 september 2018 (heldag 

på plats i Stockholm), 12 november 2018, 14 jan 2019, 11 mars 2019, 2 april 2019. Mötena har i 

övrigt hållits via nätverket Gertrud. 

Utöver dessa möten hölls ett konstituerande styrelsemöte direkt efter årsmötet i Västerås 24 

april 2018. 

Årsmötet 

Årsmötet hölls 2018 i samband med Barnveckan i Västerås och beslutade att 2019 års möte 

skulle hållas i samband med Regiondagar i barnkardiologi i Lund. 

Ekonomi 

Ida Jeremiasen har under det innevarande verksamhetsåret skött föreningens ekonomiska 

angelägenheter. 

Då årsmötet 2017 beslutade att bestämma medlemsavgiften till 0 kr har föreningen inte haft 

några intäkter. Skatteverket har beslutat om ”befrielse från uppgiftsskyldighet” för föreningen 

2018-2022. 

För mer detaljerad ekonomisk redovisning var god se bifogad bilaga. 

Hemsidan 

Ansvaret för föreningens hemsida har under verksamhetsåret fasats över från Peter 

Munkhammar till Jan Bergils. 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. 

Hemsidan uppdateras också kontinuerligt med presentationer från genomförda 

utbildningsaktiviteter. 

  



Aktiviteter 

 

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, 

men också för vårdkonferenser och läkarbesök på distans. 

Tyvärr har en del sjukhus/landsting prioriterat bort underhållet av videkonferensnätverket, 

vilket påverkat tillgången till detta lokalt.  

Barnläkarföreningen (BLF) 

Svensk Barnkardiologisk förening är en 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. Styrelsen representerades Cecilia Kjellberg 

Olofsson i BLF-styrelsens delföreningsmöte 24 april 2018 och Maria Alpman vid mötet 29 

november 2018 samt Håkan Wåhlander och Jan Bergils  

vid mötet 2 april 2019. 

Habilitering av hjärtbarn 

En multiprofessionell grupp har senaste åren arbetat med att ta fram ett nationellt 

uppföljningsprogram för barn- och ungdomar med hjärtsjukdom. Gruppen leds av Katarina 

Hanseus och Jan Sunnegårdh. Cecilia Kjellberg Olofsson är föreningens representant i 

arbetsgruppen som kommer att presentera sitt förslag under våren 2019. 

ST-utbildning i barnkardiologi 

Som stöd för ST-läkare i barnkardiologi, handledare och verksamhetschefer finns nu på 
förenings hemsida länk till målbeskrivning för ST-utbildning i barnkardiogi och 
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd angående läkares specialistutbildning 
samt länkar till av föreningen utarbetad checklista för praktiska och teoretiska 
utbildningsmoment och exempel på studieplan för ST-utbildning i barnkardiologi. 

Styrelsen har också, efter anmodan från Socialstyrelsen, tagit fram kursämnen som 
under verksamhetsåret publicerats på Socialstyrelsens hemsida. Kursämnen fungerar 
som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer, för att göra det 
tydligare vilka kompetenser ST-läkaren förväntas utveckla inom ett visst område. SBKF 
fungerar också som diskussionspartner till Socialstyrelsen för prioritering av 
kursämnen för ST-läkare i barnkardiologi. För 2019 och 2020 föreslog föreningen 
kursämnet Fosterkardiologi för SK-kurs men då ingen av Socialstyrelsen upphandlad 
kursgivare svarade på förfrågan 2019 har ännu ingen kurs hållits. Stockholm har lämnat 
anbud för att hålla kursen 2020. 



SWEDCON 

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

Lund. Registret har utvidgats med en speciell del för fosterkardiologi och fysioterapi. Under året 

har alla barnkardiologiska enheter som så önskar, via ”Läsplatteprojektet”, fått tillgång till en 

Ipad med möjlighet att registrera PedsQL (livskvalitet data) digitalt. SWEDCON kommer också 

att vara länken till det nya kardiomyopatiregistret SwedCamp. 

Under året har registret arrangerat en välbesökt ”användardag” i syfte att stimulera inmatning 

och utbilda användarna i både inmatning av data men också hur registrets rapporter kan vara 

till nytta för användarna.  

Cecilia Olofsson, Ida Jeremiasen och Håkan Wåhlander har under året deltagit i Swedcons 

arbetsgrupp för barndelen av registret. Cecilia Olofsson har även deltagit i registrets 

styrgruppsmöte. 

Nya medlemmar 

Följande nya medlem hälsades välkommen under året: Erik Green, Kalmar, Ziad El Ghannudi, 

Kristianstad, Sanaz Skyttner-Rahmani, Stockholm och Hanna Tilander Halmstad, Reza Rasti, 

Södersjukhuset, Anna Wålinder-Österberg, Linköping 

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 

 

Nivåstrukturering enligt nationell högspecialiserad vård.  

Socialstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att driva en process kring nivåstrukturering 

enligt nationell högspecialiserad vård. Denna process ersätter den tidigare 

rikssjukvårdsprocessen. Socialstyrelsen har bett de olika Nationella programområden, NPO, 

(finns 22 stycken varav barn och ungdomars hälsa är ett) att komma med förslag på områden 

som behöver nivåstruktureras för att stärka jämlikhet och kvalitet i barnsjukvården i landet. 

Efter förfrågan till sjukvårdsregionerna, verksamhetschefer, BLF styrelsen och dess 

delföreningar samt omvärldsanalys av jämförbara länder och tidigare förslag i 

rikssjukvårdsdiskussionen har en så kallad ”bruttolista” på tänkbara områden för 

nivåstrukturering sammanställts. NPO barn har från denna lista överlämnat förslag på 10-20 

lämpliga områden inom barn- och ungdomsvården. Socialstyrelsen kommer att utse 

expertgrupper för dessa olika områden och NPO kommer att föreslå personer som kan sitta i 

dessa grupper. 

SBKF styrelse har till NPO barn och ungdomsvård föreslagit utredning av invasiv 

elektrofysiologisk utredning inklusive ablation samt inläggning av transvenös pacemaker och 

ICD som ämnen till bruttolistan. Dessa omfattas inte av tidigare utredningar och beslut när det 



gäller högspecialiserad barnhjärtsjukvård. Det rör sig här om små patientgrupper vilket 

motiverar att vården sker på få ställen. 

Nationellt kunskapsstöd i barnmedicin och Nationella programområden (NPO) 

Arbetet med att ta fram ett nationellt kunskapsstöd för barnmedicin, populärt kallat ”Nationella 

PM” är fortfarande pausat på nationell nivå. Projektet har överfördes 2018 från SKL till att ligga i 

NPOs uppdrag. Projektet initierades av Svenska barnläkarföreningen och finansierades initialt 

gemensamt av landstingen och regionerna. Syftet är att skapa likvärdiga förutsättningar för en 

kunskapsbaserad och jämlik vård i landet. Hur processen för fortsatt arbete med kunskapsstöd i 

barnmedicin och var dessa ska publiceras är ännu inte klart. 

 

Vetenskapligt råd 

Socialstyrelsens vetenskapliga råd i barnkardiologi är Håkan Wåhlander, Göteborg. 

Utbildningsansvarig 

Utbildningsansvarig och tillika representant gentemot LIPUS är Jan Bergils. 

AEPC  

Nationell delegat i AEPC är Håkan Wåhlander, Göteborg. 

AEPC:s årliga vetenskapliga möte 2020 kommer att arrangeras i Göteborg. 

Organisationskommittén leds av Katarina Hanseus och Jan Sunnegårdh. 

 

Utbildningar och kurser 

Barnveckan 

Arrangerades 1-4 april 2019 i Örebro. Ett barnkardiologiskt symposium arrangerades i syfte att 
belysa ämnet Medfödda hjärtfel. Föreläsningarna fokuserar på; Fostercirkulation/neonatal 
cirkulationsomställning- Jan Bergils, Stenosvitier inkl Prostivasbehandling- Ida Jeremiasen, 
Shuntvitier inkl behandling av hjärtsvikt (medicin, andning, nutrition, kat + kir)- Maria Alpman, 
Vanligaste komplexa hjärtfelen med typfall (Fallot, PA)- Håkan Wåhlander. Symposiet kan 
godkännas som kurs inom ST-utbildning i barn- och ungdomsmedicin och barn- och 
ungdomskardiologi. 

Nationella regiondagar 

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

hela landet. 2018 års möte hölls 12-13 april i Göteborg. 

SK-kurs 

Sk-kurs i barn- och ungdomskardiologi för blivande barnläkare hölls för andra året i följd i 

Stockholm den 22-26 oktober 2018. Kursen fick ett mycket fint betyg av deltagarna vid 

utvärderingen, medelbetyg 5,7 av 6 möjliga. Stockholm kommer även att nästa hålla kommande 

SK-kurs 11-15 november 2019. Enligt uppgift kommer Socialstyrelsen inte utlysa kursbehov 



inom området barnkardiologi 2020, då BLF prioriterat andra kurser, först 2021 kommer SK-

kurs i ämnet att utlysas. Jan Bergils har fört en diskussion med ordförande i BLFs 

utbildningsutskott, Eva Albinsson. Orsaken är en ekonomisk prioritering pga minskade anslag 

för SK-kurser hos Socialstyrelsen. 

Regionala ST-utbildningsdagar i Barnkardiologi hålls på flera ställen i landet av engagerade 

barnkardiologer. 

Båsenberga-kursen 

 2-5 oktober 2018 arrangerades åter en innehållsrik och populär kurs i barnkardiologi, (tidigare 

”Svartåkursen”), på Båsenberga kursgård utanför Vingåker i regi av Eva Fernlund och Solweig 

Harling. 

Falu-kursen 

22-25 mars 2019 arrangerades för första gången ”Fortbildningskurs för läkare som arbetar med 

barnkardiologi utanför barnhjärtcentra”. Huvudarrangör och kursledare var Torbjörn Hemberg, 

Falun. Kursen baserades till stor det på falldiskussioner under handledning av Katarina Hanseus 

och Håkan Wåhlander. Kursen var mycket uppskattad och välbesökt och erhöll genomgående 

mycket fin kritik av deltagarna. 

Nordiska Barnkardiologiska Mötet 

2018 års möte hölls i Bergen, Norge 6-7 september. 2019 års möte kommer att äga rum i 

Köpenhamn.  

Svenska Kardiolovaskulära Vårmötet 

2018 års möte gick av stapeln 25-27 april i Stockholm. SBKF kommer inte att delta med något 
eget symposium i år. Mötet kommer dock även i år att innehålla många ämnen som har relevans 
för barnkardiologer, däribland ett symposium om avancerad imageing arrangerat av Petru Liuba 
i samarbete med MR och GUCH där Håkan Wåhlander kommer att delaktig. 
Håkan Wåhlander är föreningens representant i organisationskommittén och Cecilia Olofsson 

ersättare. 
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