
Barnkardiologi utanför barnhjärtcentra 
-hur gör vi, och hur bör vi göra?  

 
Välkomna till fortbildningskurs för läkare 

 som arbetar med barnkardiologi utanför barnhjärtcentra 

Falun 9-11 maj 2022 

i samarbete med 

                                    
   

Program 
 Måndag 9 maj 2022 

8.30 Välkomna! 

9.00-11.00 Falldiskussioner 
Tema: Arytmi 

11.15-11.30 -RSV och Synagis 
Gunilla Almqvist, produktchef AstraZeneca 
-Ny pediatrisk 4D-givare från GE Healthcare 
Lena Magnusson, produktspecialist Vivid ultraljudsmaskiner, GE Healthcare 

11.30-12.30 Diskussionsforum 
Tema: Hur gör vi, och hur bör vi göra?, del 1 

12.30 Lunch på restaurant Gastronomen Falu Lasarett 

13.30-15.30 Falldiskussioner 
Tema: Förvärvade hjärtsjukdomar 

15.45-17.00 Diskussionsforum 
Tema: Hur gör vi, och hur bör vi göra?, del 2 

19.00 Middag på restaurant Geschwornergården 

 Tisdag 10 maj 

8.30-8.45 Viktigast från igår 

8.45-10.15 Föreläsning 
Den utsatta högerkammaren 
Katarina Hanséus 

10.30-11.00 -Hjärtebarnsfondens verksamhet. Att vara hjärtebarnsförälder 
Linda Sundberg, generalsekreterare 

11.00-12.30 Diskussionsforum 
Tema: Hur gör vi, och hur bör vi göra?, del 3 

12.30 Lunch 

13.30-15.30 Falldiskussioner 
Tema: Stenos och insufficiens 

15.45-16.30 Diskussionsforum 
Tema: Hur gör vi, och hur bör vi göra?, del 4 

17.00-19.00 Besök på Carl Larsson-gården med guidad tur 

20.00 Middag på restaurant Banken Två rum och kök 

 Onsdag 11 maj 

8.30-8.45 Viktigast från igår 

8.45-10.15 Föreläsning 
Diagnostisk och terapeutisk hjärtkateterisering 
Håkan Wåhlander 

10.30-12.30 Falldiskussioner 
Tema: Ekokardiografiska svårigheter 

12.30 Lunch 

13.30-15.00 Diskussionsforum 
Tema: Hur gör vi, och hur bör vi göra?, del 5 
Avslutning 



Kursens innehåll är fokuserat på viktiga kliniska frågeställningar i vår barnkardiologiska vardag 
utanför barnhjärtcentra, såsom på länssjukhus. Tyngdpunkten kommer att ligga på falldiskussioner 
förberedda av kursdeltagarna. Med fallpresentationerna är det tänkt att vi landar i övergripande 
frågeställningar för respektive tema. Tex kan ett patientfall under temat Arytmi ställa frågan hur 
förlängd QTc bäst utreds. En falldragning om mitralisinsufficiens under temat Stenos och insufficiens, 
kan ställa frågan när ACE-hämmare är indicerat. Osv. Handledare under dessa falldiskussioner 
kommer att vara de erfarna barnkardiologerna Katarina Hanséus, Lund, och Håkan Wåhlander, 
Göteborg. Varje kursdeltagare kommer att förbereda ett-två fall var. Mer instruktioner kommer efter 
anmälan. 
 
Under temat Hur gör vi och hur bör vi göra?, kommer vi att diskutera en rad olika 
handläggningsfrågor, bla med hjälp av mentometer. Dessa pass bygger inte på fallpresentationer från 
kursdeltagarna, utan förbereds av undertecknad. 
Två högintressanta föreläsningar ges också av Katarina Hanséus och Håkan Wåhlander. 
 

Målgrupp 
Kursen riktar sig till barnläkare som arbetar med barnkardiologi utanför barnhjärtcentra. ST-läkare i 
barnkardiologi är också välkomna! Målgrupp är inte specialister i barnkardiologi på centra, 
barnläkare i allmänhet, eller ST-läkare i pediatrik. 
 

Praktisk information och kostnad 
Kursen hålls i fysisk form på Falu Lasarett, i sal A4. Vi hoppas att pandemiläget skall tillåta detta. 
Resa och logi bekostas av kursdeltagaren. 
Kursavgift 2200:- vilket innefattar kursmaterial, lunch och fika under de tre dagarna, middagar 
måndag och tisdag kväll, samt gemensamma aktiviteter. 

Anmälan 

Du anmäler Dig senast 20 mars genom att 
1. mejla torbjorn.hemberg@regiondalarna.se 

• ange också Din arbetsplats 

• och ev specialkost 
2. själv boka Ditt boende: enkelrum är förbokade på Hotell Bergmästaren 

https://www.nordicchoicehotels.se/hotell/sverige/falun/clarion-collection-hotel-
bergmastaren/  
1300:-/person/natt inkl frukost om tre nätter 8-11 maj, och 1350:-/person/natt inkl frukost 
om två nätter 9-11 maj 
Mejla cc.bergmastaren@choice.se och ange bokningskod GR6542 
Fakturering sker från hotell till kursdeltagare. Ange därför i mejlet faktureringsadress inkl 
organisationsnummer och kostnadsställe. 
Andra hotellalternativ är (ej förbokade):  
First Hotel Grand https://www.firsthotels.se/hotell/sverige/falun/first-hotel-grand/ 
Scandic Lugnet https://www.scandichotels.se/hotell/sverige/falun/scandic-lugnet-falun 

3. mejla barnochungdomsmedicin.dalarna@regiondalarna.se och ange Ditt namn, 
faktureringsadress inkl organisationsnummer och kostnadsställe, för kursavgiften på 2200:-. 

Avbokning För kursavgiften kostnadsfri avbokning före 22 april; efter 22 april debiteras 1100:-. Avbokning av hotellrum 
enligt där gällande villkor. 

Frågor? 

Mejla torbjorn.hemberg@regiondalarna.se 
Mer praktisk information och instruktioner för falldragningarna kommer efter anmälan. 

Välkomna! 
Hälsningar  
Torbjörn Hemberg, barnläkare i Falun med barnkardiologisk inriktning 
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