
 
 

 

Styrelsemöte för Svensk Barnkardiologisk Förening 

Måndag 21 oktober 2019 via nätverket Gertrud. 

 
Närvarande: Maria Sjöborg Alpman, Jan Bergils och Jenny Alenius Dahlqvist. 

Frånvarande: Annika Öhman och Ida Jeremiasen 
 

 
 

§1.  Maria Sjöborg Alpman öppnade mötet. 

 

§2.  Mötet godkände dagordningen. 

 

§3.  Föregående protokoll godkändes. 

 

§4.  Rapport om föreningens ekonomi 

Inget nytt att rapportera.  

 

§5.  Barnveckan 

Barnveckan 2020 kommer att hållas i Växjö 30/3 - 2/4.  

Arrangörerna kommer själva att hålla i ett EKG seminarium. Maria Alpman kommer att 

kontakta arrangörerna för samordning. Vi föreslår focus på rytm/ arytmibedömning.  

 

§6. Regiondagarna 2020 

Inget nytt att rapportera. Regiondagarna 2020 kommer att hållas i Göteborg. 

 

 

§7. Kardiovaskulära Vårmötet 

Maria Alpman kommer att delta i ett planeringsmöte. Det planeras två programpunkter som 

berör barnkardiologin: ”Ebsteins anomali” och ”Icke-kardiella symptom vid medfödd 

hjärtsjukdom”. 

 

 

§8. Information om SWEDCON 

17/10 hölls man ett användarmöte. Jan Bergils var en av deltagna, mötet var uppskattat. 

Swedcon-rapporten för 2018 finns nu på Svensk Barnkardiologisk förenings hemsida. JA 

mejlar ut info om detta till medlemmarna. 

 

§9. Enkät till medlemmarna 

Denna förbereds av MA/ IJ för att kunna distribueras till medlemmarna inom kort. 
 



§10. Arbetsdag - dagordning 

Styrelsens arbetsdag kommer att äga rum 29/11 klockan 10.00-16.00 på ALB/ Solna 10.00-

16.00. Dagordningen inkluderar: 

• PM från nationella programområden (NPO) inklusive blåsljudsinformation 

• Uppföljningsprogrammet- hur skall det förvaltas och lanseras? 

• Bearbetning av svar på medlemsenkät. 

 

§11. Luciaföreläsning 

Kommer att hållas av barnhjärtteamet i Kristianstad 14.00-15.00 via Gertrud systemet. 

 

§12. Nya medlemmar 

Inga har ansökt. 

 

§13. Övriga frågor 

Förfrågan har inkommit från Charlotte Amilon, Utredare på Socialstyrelsen angående behov 

avseende SK-kurser 2021 inom respektive specialitetsförenings områden. För 2021 prioriteras 

främst medicinska kurser som motsvarar målbeskrivningens c-delmål. Vad gäller 

barnkardiologi planeras redan en kurs i Fosterkardiologi i Stockholm. Ett förslag vore en kurs 

inom området ”Barnkardiologisk diagnos” som kunde inkludera många 

undersökningstekniker såsom EKG arbets-EKG, ultraljudundersökningar, magnetröntgen, 

datortomografi, hjärtkateterisering och invasiv el-fys. 

 

§14. Nästa styrelsemöte 

Planeras i samband med arbetsdagen den 29/11. 

 

§15. Maria Sjöborg Alpman avslutade mötet. 

 

 

För styrelsen, Jenny Alenius Dahlqvist 


