
 
 

 

Protokoll 

Styrelsemöte för Svensk Barnkardiologisk Förening  

i samband med arbetsdag måndag 20 januari 2020 kl 16 via Gertrud 
Närvarande: Maria Sjöborg Alpman, Ida Jerimiasen, Jan Bergils och Jenny Alenius Dahlqvist. 

Frånvarande: Annika Öhman 

 

§1.  Mötets öppnande 

MA öppnade mötet. 

 

§2.  Godkännande av dagordning 

Hemsida läggs till som en punkt under övriga frågor. 

 

§3.  Föregående protokoll 

Protokollet godkändes.  

 

§4.  Rapport om föreningens ekonomi 

Inget nytt att rapportera. 

 

§5.  Barnveckan – utbildningsprogram samt ev. lansering av nationella 

uppföljningsprogrammet på verksamhetschefsmötet 

1. Johanna Nordlinder kommer att hålla i EKG-seminarium har hört av sig och önskat 

exempel på EKG. Vi föreslår en strukturerad och basal EKG-genomgång. JB kommer 

att prata med Johanna Nordlinder och be henne precisera vilka exempel på EKG hon 

behöver. 

2. En fråga till åhörarna skall skrivas av varje föreläsare.  

 

3. Verksamhetschefsmötet på måndagen under barnveckan. MA har bett om att få 

presentera det nationella uppföljningsprogrammet, men ännu inte fått återkoppling.  

 

§6. Regiondagarna – årsmötet samt ev. deltagande i programpunkter om nationella 

uppföljningsprogrammet 

1. Fredag morgon: årsmöte en timme. Kallelse skall skickas till medlemmarna senast 2 

veckor innan årsmötet. Verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning skall 

förberedas.  

 

2. Vi i föreslår att presentation av nationella uppföljningsprogrammet kommer att 

föredras av författarna. MA har kontaktat GB. Författargruppen önskar utökad tid för 

sin presentation och vill även presentera exempel på hur man har implementerat det 

runt om i landet.  

 



§7. Inför Svenskt Kardiovaskulärt Vårmöte 

MA har å styrelsens vägnar tackat nej till att bedöma abstract till Svenskt Kardiovaskulärt 

Vårmöte. 

 

§8. Information om SWEDCON 

Arbetsgruppsmöte planeras 5/2. En inofficiell validering av hur man fyller i SWEDCON 

planeras.  

 

 

§9. Nya medlemmar 

Inga. 

 

§10. Nationella PM  

1. JB ska be Marianne på BLF att arbeta med layout PM  

2. IJ har mailat verksamhetschefern i Göteborg, Lund och Stockholm angående frågan 

om att lägga ut lokala PM på hemsidan. IJ har fått positivt svar från alla och tolkar 

detta som grönt att lägga upp PM. 

3. PM i pipeline är: Hjärtsvikt MA ska skriva. Muskelsjukdomar JB har skrivit. SVT- 

akut handläggning- IJ har skickat till JB. 

4. Medlemmar kommer på hemsidan kunna läsa: Vill du lägga upp ett PM maila det till 

JB? Vi gör också reklam för detta på regiondagarna.  

5. Perimyokardit guidelines MA mailar till JB, kan läggas under vårdprogram.  

6. Ang. frågan: Vem är ansvarig för uppdatering av PM? Alla PM dateras på hemsidan. 

Varje författare till ett PM tillfrågas om uppdatering minst var 5e år. Om inget svar 

plockas PM:et bort.  

 

§11. Enkät om barnkardiologin i Sverige 

Inget nytt. 

 

§12. Vad skall Svensk barnkardiologisk förenings styrelse arbeta med kommande år: 

uppföljning av arbetsdagen – vad har var och en gjort sedan sist och vad är kvar? 

• PM på hemsidan 

• Bidra till att implementera det nya vårdprogrammet för psykosocial uppföljning 

•  Luciaföreläsning 2020 

• Delta i barnveckan 

 

 

§13. Övriga frågor: 

1. Luciaföreläsning 2019. 10-15 ställen lyssnade. Tekniken fungerade väl. Enkelt att 

ordna ett möte rent tekniskt. Till 2020 planeras tidigare annonsering.  

Datum 2020 11 december. Titel: Knutor i hjärtat. 

2. Hemsidan:  

a. På förra mötet beslutades att länkar till avhandlingar inom barnkardiologi 

skulle finnas på hemsidan. Vi skall alla maila JB. 

b. JB har städat  bland vårdprogrammen på hemsidan.  

c. BLF har meddelat att alla delföreningar bör tänka på Copywrite reglering JB 

ska kolla med Marianne på BLF om vi  måste vi ta bort alla gamla 

föreläsningar på hemsidan. 

d. Kalendern uppdateras av JB, vi skall alla hjälpas åt att skicka info om 

barnkardiologiska möten och kurser. 



3. BLF erbjuder. Styrelsen upplever att kontaktvägen via personliga mail funderar väl 

och därför avstår vi i nuläget att skaffa funktionskonton via BLF.  

 

§14. Nästa styrelsemöte 

V 11 16.00 via Gertrud videomöte. 

 

§15. Mötets avslutande 

MA slutade mötet 

 

 

För styrelsen,  

 

Jenny Alenius Dahlqvist 


