
 
 
 
Styrelsemöte för Svensk Barnkardiologisk Förening fredag 29 november i 
Stockholm 
Närvarande: Maria Sjöborg Alpman, Jan Bergils, Ida Jeremiasen och Jenny Alenius 
Dahlqvist. 
Frånvarande: Annika Öhman  
 
 
 
§1.  Maria Sjöborg Alpman öppnade mötet. 
 
§2.  Mötet godkände dagordningen. 
 
§3.  Föregående protokoll godkändes. 
 
§4.  Rapport om föreningens ekonomi. 
MA påminner om att vi bör söka pengar från BLF så snart ansökningsperioden startat. 
 
§5.  Barnveckan 
Barnveckan 2020 kommer att hållas i Växjö 30/3 - 2/4.  
Föreläsare skall anmäla sig till barnveckan. Svensk Barnkardiologisk Förening:s program 
krockar med BLF:s delföreningsmöte.  Jan B som föreläser sist av oss kommer att gå emellan 
för att representera Svensk Barnkardiologisk Förening på mötet. 
För att vi inte ska upprepa oss under föreläsningseftermiddagen skall vi alla lämna våra 
föreläsningar i en dropbox i god tid innan barnveckan.  
 
§6. Regiondagarna 2020 
Inget nytt att rapportera. Regiondagarna 2020 kommer att hållas i Göteborg. MA mailar 
arrangörerna i Göteborg för att få reda på tid för Svensk Barnkardiologisk Förening:s årsmöte. 
 
 
§7. Kardiovaskulära Vårmötet 
Maria Alpman har deltagit i ett planeringsmöte tidigare under denna vecka. Det planeras 
endast ett symposium som berör barnkardiologin: ”Gravida kvinnor med hjärtsjukdom” 
 
 
§8. Information om SWEDCON 
Inget nytt. 
 
§9. Nya medlemmar  



Johanna Nordlinder, barnkliniken i Växjö antogs som ny medlem i Svensk Barnkardiologisk 
Förening. 
 
§10. Nationella uppföljningsprogrammet 
Det nyligen färdigställda nationella uppföljningsprogrammet behöver lanseras. Genom att 
antas av NPO/SKR (Sveriges kommuner och regioner) blir ett uppföljningsprogram tvingande 
istället för att vara riktlinjer. Barnkardiologi ligger inom området Hjärt- och kärlsjukdomar 
(alltså inte inom området Barn och ungdomars hälsa). MA kommer att kontakta NPO/Simon 
Rundqvist som är ordförande i Barn och ungdomars hälsa för att diskutera kring lansering av 
nationella uppföljningsprogrammet.  
Under barnveckans verksamhetschefsmöte skall vi också be om att få presentera det 
nationella uppföljningsprogrammet.  
 
 
§11. Nationella PM inkl blåsljudsinformation 
Vår målsättning är att utöka banken av PM på BLF/ svensk barnkardiologisk förenings 
hemsida. Tidigare tankar har ju varit att skapa nationella PM via BLF/ Mia Wede. Från 
NPO/SKR som också arbetar med nationella PM har vi fått besked att ämnet barnkardiologi 
ligger mycket långt bak i deras prioriteringsordning. Vi diskuterade kring nationella PM och 
såg svårigheter med att finna PM som alla står bakom helt och hållet. Det finns också redan 
många bra lokala PM i landet, som vi nu tänker oss att lägga på hemsidan. En övergripande 
tydlig information om att ett PM skall ses som vägledning och att lokala förutsättningar och 
erfarenheter kan behövas. PM skall innan de kan läggas upp på hemsidan godkännas av 
styrelsen och att de läggs upp måste alltid vara godkänt av PM:ets författare samt respektive 
sjukhus v-chef.   
Följande PM har vi fått från Mia Wede: 
LQTS- finns redan på hemsidan 
ADHD- här skall författarna tillfrågas om de vill/har  möjlighet att uppdatera 
EKG- vi kommer att be Dr Fransson att revidera. 
Blåsljud, checklista-vi ber webansvarig Marianne att fixa med layout. Vi har även fått förslag 
på informationsbroschyr att ge till patienter som remitterats för blåsljud i väntan på 
bedömning av barnkardiolog. Ett problem med en sådan broschyr är så klart att man på många 
orter inte bedömer barn med fysiologiska blåsljud hos barnkardiolog och med ultraljud av 
hjärtat. Broschyren innehåller mycket fin information om blåsljud och kunde kanske användas 
ihop med checklistan om blåsljud. JB frågar författaren om synpunkter ang. detta.  
Förutom PM skall en rubrik för vetenskapliga artiklar med klinisk relevans/ guidelines och en 
för avhandlingar inom barnkardiologi läggas till på hemsidan.  
 
 
 
 
 
§12. Enkät om barnkardiologin i Sverige 
Inget nytt. Planeras att arbeta med denna senare under arbetsdagen. 
 
§13. Vad skall Svensk barnkardiologisk förenings styrelse arbeta med kommande år 
Vi planerar att arbeta vidare med att uppdatera hemsidan enligt ovan. En medlemsenkät 
planeras också. 
 



§14. Övriga frågor. Det är brist på SK kurser inom barnkardiologi. Nuvarande strategi innebär 
att en ort (Lund/ Göteborg/ Stockholm) anordnar kurs 3ggr/4 år. MA föreslår en betalkurs 
som hålls av den orten som haft de tre föregående kurserna det 4e året. 
 

 
§15. Nästa styrelsemöte 
Planeras vi Gertrudsystemet/ virtuellt mötesrum som kan nås från 20 januari klockan 16.00 
 
 
För styrelsen, Jenny Alenius Dahlqvist 


