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Medfödda hjärtfel 

”Ett medfött hjärtfel - vad händer sedan?” 

Torsdag 2/2   

8.30-9.00 Kaffe och registrering  

9.00-9.30 
 

Introduktion och presentation 
 
 
 

VICs arbetsgrupp för medfödda hjärtfel 
Hjärtebarnsfonden, Linda Sundberg 
 
 

9.30-10.00 
 

Graviditet och förlossning vid 
medfödda hjärtfel 

Eva Furenäs  

10-10.30 Upptäckten av ett hjärtfel 
Fosterdiagnostik  
Vad letar man efter? Bakomliggande 
orsaker? Förekomst av medfött 
hjärtfel hos förälder – ärftlighet? 
 

Annika Öhman 
 

10.30-10.50 PAUS frukt, kaffe 

10.50-11.20 När ett hjärtfel har upptäckts – vad 
händer? 
Mötet med föräldrarna 
Avbrytande av graviditet – hur 
vanligt? Utveckling över tid?  

Anna Bodén 

11.20-12.00 Hur följs barnet upp? 
Uppdaterat uppföljningsprogram 
barn- vad, när och av vem? 
 

Simon Castejon, Anna Bodén 
 

12.00-13.00 LUNCH  

13.00-13.30 Intellektuella utmaningar  
Förekomst och former – hur utreder 
man och vilka åtgärder finns?  

Carmen Rydberg 

13.30-14.00  Empowerment under 
överföringsprocessen  
Hur stärker vi den unga vuxna? 

Mariela Acuna Mora 
 

14.10-14.40 Långtidskomplikationer  
Hjärtsvikt och transplantation 
 

Mikael Dellborg 

14.40-15.00 FIKA  

15.00-15.30 
 

Covid-19 vid medfödda hjärtfel  
Ökad risk? Ökad mortalitet?  

Mikael Dellborg 

http://www.v-i-c.nu/index.


 

 

 

 

 

15.30-16.00 Förvärvad hjärtsjukdom vid medfödd 
hjärtsjukdom  

Maria Fedchenko 

16.00-16.30 
 
 

Malignitet vid medfödda hjärtfel - 
förekomst och orsak  

Zacharias Mandalenakis 

   

   

19.00 Kursmiddag  Scandic Europa 



 

*Preliminärt program Observera att programmet är preliminärt och förändringar kan förekomma 

Sponsorer: 

  

Fredag 3/2   

9.00-9.30 Att leva med ett medfött hjärtfel - mitt 
personliga perspektiv  
Hur är det att vara ung vuxen med ett 
medfött hjärtfel? Hur upplevs 
överföringen? 
 

TBD 
 
 

9.30-10.00 Mindre fysiskt aktiv med ett medfött 
hjärtfel? 
Hur ser det ut med fysisk aktivitet bland 
barn/ungdomar/vuxna? 

Pia Skovdahl  

10.00-10.30 FIKA  

10.30-11.00 Att samtala om levnadsvanor vid 
medfödda hjärtfel?  
Rökning, Diabetes, fetma/övervikt, fysisk 
aktivitet/träning - översikt över hur läget 
ser ut. Frågeinstrument. 
 

Åsa Burström 

11.00-11.30 Vad händer med kroppen efter 
hjärtkirurgi? - Postoperativa problem från 
rörelseapparaten. 
Scolioser, smärtproblematik, förekomst 
och behandling  
 

Linda Ashman Kröönström 

11.30-12.00 Symtom vid graviditet – hur ska de 
tolkas? 
Vad är normala tecken vid graviditet?  
 

Malin Berghammer 

12.00-13.00 LUNCH  

13.00-13.30 Föräldraskap vid medfödda hjärtfel  
Att bli förälder – tankar, oro? 
 

Annika Bay 

13.30-14.00 Mental hälsa vid medfödda hjärtfel 
Oro, ångest. Hur fångar vi upp? Hur 
stödjer vi? 

Elise Liljekvist, psykolog Lund 

14.00-15.00 Implementering av hälsointervention Markus Saarijärvi, Stockholm 

 Utvärdering (Kahoot)   

 Utbildningar och konferenser inom 
barnkardiologi och GUCH 

 


