
 
 
 
Styrelsemöte för Svensk Barnkardiologisk Förening 
Måndag 23 september 2019 via nätverket Gertrud. 
 
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 
Ida Jeremiasen rapporterade att pengar från BLF kommit in på SBKF:s konto. 
 
§5.  Barnveckan 
Barnveckan 2020 kommer att hållas i Växjö 30/3 - 2/4. Från arrangörernas håll har man haft 
synpunkter på vårt programförslag. De vill att föreläsningarna i barnkardiologi hålls av max 
fyra personer och att vi håller 4x45 minuter föreläsningar. Vi beslutar om ett nytt förslag 45 
min/ pass enligt nedan: 

• Introduktion. Långsam hjärtrytm. -  Ida Jeremiasen 
• Takykardi med smala QRS-komplex med fokus på PSVT och praktisk handläggning -

Jenny Alenius.  
• Takykardi med breda QRS-komplex med fokus på VT, LQTS och plötslig död. 

- Maria Sjöborg Alpman 
• Synkope, röda flaggor för arytmiorsakad svimning. Avslutande diskussion. - Jan 

Bergils 
 
 
§6. Kardiovaskulära Vårmötet 
Maria Alpman kommer att delta. Hon kommer att fråga kring hur det ser ut med psykosociala 
uppföljningsprogram av vuxna med medfödda hjärtfel. 
 
§7. Information om SWEDCON 
17/10 håller man ett användarmöte. Idag har 42 individer från 13 orter anmält sig. Från 
arrangörernas sida funderar man över varför intresset inte är större och man önskar ytterligare 
hjälp med att nå ut till SBKFs medlemmar. Jan Bergils får i uppdrag att se om mötet kan 



synliggöras ytterligare på hemsidan och Jenny Alenius får i uppdrag att skicka ut en 
påminnelse till alla medlemmar via mail. 
 
§8. Hemsidan 
Domänbyte har skett från blf.net till http://sbkf.barnlakarforeningen.se. Mailadresser till 
styrelsens medlemmar ska uppdateras. 
 
§9. BLFs delföreningsmöte den 28 november. Maria Alpman kommer att delta. 
 
§10. Gertrudföreläsning 
Förbereds i Kristianstad inför Lucia 13/12. 
 
§11. Blåsljudsinformation 
Per Jarring, Helsingborg har skrivit en information om blåsljud som är tänkt att delas ut till 
föräldrar till barn som remitterats till barnkardiologisk bedömning p.g.a. blåsljud. Detta har 
skickats ut i sin senaste form till styrelsen och kommer att diskuteras i samband med 
arbetsdag 29/11. 
 
§12. Dagordning på arbetsdag 29/11 

• PM inklusive ovan nämnda blåsljudsinformation 
• Uppföljningsprogrammet- hur skall det förvaltas och lanseras? 
• Uppföljning efter svar på medlemsenkät inkommit. 

 
§13. Övriga frågor 

• Maria Alpman har skrivit ett förslag på frågor till medlemsenkät. Synpunkter på dessa 
skall lämnas till Maria senast fredag 27/9. 

• Nationellt uppföljningsprogram för barn och ungdomar med hjärtsjukdom har nu 
skickats till SBKF, se ovan. 

• Regiondagar i Barnkardiologi kommer att hållas 19-20/3 -20, AEPC 13-16/5 -20 och 
det nordiska mötet hösten -20 alla i Göteborg, 

 
 
§14. Nästa styrelsemöte 
Planeras 21/10 klockan 16.00 över Gertrudsystemet. 
 
§15. Maria Sjöborg Alpman avslutade mötet 
 
 
För styrelsen, Jenny Alenius Dahlqvist 


