
Protokoll fört vid årsmöte i Svensk Barnkardiologisk Förening, 
Stockholm Waterfront Congress Centre, Stockholm,  torsdag 26 
april 2012 kl. 15.10-17.00.

§1 Mötets öppnande 
Föreningens ordförande Per Larsson öppnade mötet.
 
§2 Mötets behöriga utlysande 
Kallelse skickades ut med e-post den 3 april, dvs. mer än 14 dagar i förväg. Årsmötet 
konstaterade därför att mötet utlysts i enlighet med gällande stadgar.
 
§3 Godkännande av dagordningen 
Dagordningen (bilaga 1) godkändes utan ändringar.
 
§4 Val av ordförande för årsmötet 
Till mötesordförande valdes Per Larsson.
 
§5 Val av sekreterare för årsmötet 
Till mötessekreterare valdes Håkan Wåhlander.

§6 Val av två justeringspersoner 
Till justeringspersoner valdes Bo Sahlgren och Annika Rydberg.
 
§7 Styrelsens verksamhetsberättelse 
Styrelsens berättelse (bilaga 2) föredrogs och lades till handlingarna.
 
§8 Ansvarsfrihet för styrelsen 
Årsmötet beslutade bevilja styrelsen ansvarsfrihet.

§9. Förslag angående stadgeändring gällande styrelsens sammansättning
Årsmötet beslutade godkänna styrelsens förslag till stadgeändring gällande §4 om styrelsens 
sammansättning (bilaga 5)

§10 Val av ny styrelse 
Till ordförande för föreningen valdes Ulf Ergander. Till övriga styrelseledamöter valdes Peter 
Munkhammar (omval), Cecilia Olofsson (omval), Håkan Wåhlander (omval) och Solveig 
Harling (nyval). 



§11 Föreningens ekonomi 
Peter Munkhammar redogjorde för föreningens ekonomi (bilaga 3). Ingående behållning vid 
föregående årsmöte var Kr. 29000:- varefter Kr. 504:- betalats som reseersättning för 
föredragshållare vid förra årsmötet och Kr. 1000:- betalats som bidrag till start av IPULS-
godkänd kurs i barnkardiologi. Behållning vid årsmötet uppgick till Kr. 27496:-. Frågan om 
medlemsavgift diskuterades på nytt kortfattat, men bordlades tills vidare.

§12 Föreningens hemsida
Peter Munkhammar redogjorde för arbetet hemsidan under året. Mötet diskuterade 
möjligheten att göra hemsidan till ett mer tvärprofessionellt forum för alla som arbetar med 
hjärtsjuka barn. Mötet såg positivt på detta och från tidigare finns kontakt med Hjärt-
Lungfonden angående detta ordnad av Bo Lundell. Ulf Ergander fortsätter att arbeta mot 
Hjärt-Lungfonden i detta syfte med en första kontakt före sommaren 2012. Mötet diskuterade 
även former för att kunna utnyttja hemsidan som diskussionsforum angående frågor kring 
vården av hjärtsjuka barn och om möjligheterna att lägga ut fler vårdprogram inom 
barnkardiologin på hemsidan för att på så sätt öka användandet av hemsidan.

§13 Förslag angående stadgeändring gällande årsmötets placering
Årsmötet beslutade godkänna styrelsens förslag till stadgeändring gällande §4 om styrelsens 
sammansättning (bilaga 6)

§14 Beslut om årsmötets placering 2013
Årsmötet beslutade att årsmötet 2013 skall hållas i samband med Barnveckan i Karlstad 22-26 
april 2013.

§15 Resultat av POX-screeningen
Ingegerd Östman-Smith redogjorde för den ökade internationella spridning POX-screening 
för duktus-beroende hjärtfel nu fått där bland annat USA kommer att införa detta med 
federala medel. Årsmötet beslutade att uppdra till den nya styrelsen att skriva brev till landets 
samtliga barnkliniker med uppmaning att införa detta överallt i Sverige då så ännu inte är 
fallet. Årsmötet önskade även att frågan skulle tas upp med Socialstyrelsen via vetenskapliga 
rådet i barnkardiologi, men detta kan dröja då det pågår för närvarande tillsättning av nytt 
vetenskapligt råd.

§16 Val av valberedning
Till medlemmar av valberedningen valdes Per Larsson och Daniel Holmgren. 

§17 Övriga frågor
Nationella barnhjärtmötet i Kristianstad. Bo Lundell tog upp frågan om hur föreningen stöder 
det uppföljande möte som kommer att hållas i augusti 2012. Föreningen kommer att stödja 
arrangören vad gäller utarbetande av program för mötet och ge arrangörerna möjlighet att 
lägga ut program och handlingar via föreningens hemsida.
Gertrud-föreläsning. Bo Lundell meddelade att en föreläsning med titeln ”Farliga 
förbindelser” kommer att hållas från Lund onsdag 9 maj. Man har ordnat en flerpartsbrygga 
som klarar 25 samtidiga deltagare och kommer även att lägga ut föreläsningen på Internet 
efteråt. Man arbetar för att få till stånd en permanent flerpartsbrygga med stor kapacitet via 
SJUNet och att denna då ska finansieras via landstingen då en sådan brygga kan användas av 
fler specialiteter än barnkardiologi.



Centrum för Kardiovaskulär Genetik firar femårsjubileum med ett symposium 6-7 oktober 
2012. Annika Rydberg informerade och delade ut broschyrer om detta till mötesdeltagarna.

§18 Mötets avslutande
Ordföranden Per Larsson förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Håkan Wåhlander

Justeras

Bo Sahlgren Annika Rydberg



Bilaga 1

Förslag till dagordning för årsmöte i Svensk Barnkardiologisk Förening, 
torsdag 26 april 2012 kl. 15.10 i Konferenslokal 32, Stockholm Waterfront 
Congress Centre, Nils Ericsons Plan 4, Stockholm.

§1.  Mötets öppnande
§2.  Mötets behöriga utlysande
§3.  Godkännande av dagordning
§4.  Val av ordförande för årsmötet
§5.  Val av sekreterare för årsmötet
§6.  Val av två justeringspersoner 
§7.  Styrelsens verksamhetsberättelse för det gångna året
§8.  Ansvarsfrihet för styrelsen
§9.  Förslag angående stadgeändring gällande styrelsens sammansättning
§10. Val av styrelse för kommande verksamhetsår
§11. Föreningens ekonomi
§12. Föreningens hemsida
§13. Förslag angående stadgeändring gällande årsmötets placering
§14. Beslut om årsmötets placering 2013
§15. Resultat av POX-screeningen
§16. Val av valberedning för nästa verksamhetsår
§17. Övriga frågor 
§18. Mötets avslutande

För styrelsen 120401

Håkan Wåhlander



Bilaga 2

Styrelsen för

Svensk Barnkardiologisk Förening

Verksamhetsberättelse 2012

Gällande året 4 maj 2011-27 april 2012

Styrelsen har under det gångna året haft följande utseende:
Ordförande                                  Per Larsson
Vice ordförande                         Ulf Ergander
Sekreterare                                 Håkan Wåhlander
Kassör och webansvarig           Peter Munkhammar
Ledamot                                      Cecilia Olofsson

Administrativt

Styrelsemöten

Styrelsen har under verksamhetsåret haft möten den 15 juni 2011, 21 september 2011, 
9 november 2011, 1 februari 2012 samt 21 mars 2012. Mötet i juni var ett telefonmöte, de 
övriga styrelsemötena hölls via nätverket Gertrud.
Dessutom höll s ett konstituerande styrelsemöte direkt efter årsmötet 4 maj 2011.



Ekonomi

Peter Munkhammar har under det innevarande verksamhetsåret skött föreningens ekonomiska 
angelägenheter.
Detta år har föreningen haft utgifter för hemsidan och resebidrag till årsmötet. Då årsmötet 
2011 beslutade att skjuta på beslut om medlemsavgifter har föreningen inte haft några 
inkomster.
För mer detaljerad ekonomisk redovisning var god se bifogad bilaga.

Hemsidan

Peter Munkhammar har varit webbansvarig och basat över vår utmärkta hemsida. Den har 
under denna verksamhetsperiod varit i fullt bruk. Ett kontinuerligt arbete nedläggs för att hålla 
den uppdaterad med aktuell information. 
En av förutsättningarna för att det skall vara en livaktig och aktuell sida är medlemmarnas 
engagemang.  Alla medlemmars bidrag är därför värdefulla och välkomna.
Nationella vårdprogram finns för vissa ämnen. Dessa ligger tillgängliga på hemsidan. Nya 
vårdprogram är mycket välkomna. Styrelsen beslutade att för att ett vårdprogram ska ligga på 
hemsidan, som ett officiellt dokument från SBKF, ska det godkännas av styrelsen samt 
verksamhetscheferna i Göteborg, Lund, Stockholm/Uppsala och Umeå. Dokumenten ska ha 
en definierad giltighetstid och revideras med minst tre års mellanrum.

Aktiviteter

Målbeskrivning för ST-utbildning i Barnkardiologi

Det grundläggande arbetet är färdigt. Arbete med att färdigställa checklistor pågår. 
Målsättningen är att slutföra arbetet före sommaren 2012 och därefter lämna förslaget till 
Barnkardiologföreningen för godkännande.  De som arbetar med detta är Daniel Holmgren, 
Katarina Hanséus och Per Winberg.
Den nya utbildningsplanen kan, efter färdigställande, fungera som underlag för arbete med 
riktlinjer för utbildning/kunskap hos barnläkare med barnkardiologisk profil.

Nätverket Gertrud

Nu installerat på alla barnkliniker med barnkardiologiverksamhet. Fungerar utmärkt.
En första ”Lucia-föreläsning” hölls den 13 december 2011 av dr Bo Lundell, Stockholm, med 
deltagande av 31/34 barnkliniker. Planeras bli ett återkommande inslag. För att detta ska 
kunna genomföras måste kostnadsproblemet lösas, vilket det arbetas med. 



SWEDCON

Sköts av en egen grupp under ledning av Gudrun Björkhem, Lund. Fortfarande ojämn 
inmatning med skillnad mellan klinikerna vilket bidrar till att rapporterna är svårvärderade. 
Förbättringsarbete pågår.

POX-screening på nyfödda

Initierad av Ingegerd Östman-Smith, Göteborg. Har införts på ett stort antal kliniker i Sverige. 
En uppföljning via Ingegerd Östman-Smith planeras inom en snar framtid.

Läkemedelsverkets symposium ”Barn och Läkemedel”

Läkemedelsverket anordnade en workshop med ovanstående titel i Uppsala 9-10 maj 2011. 
Peter Munkhammar representerade SBKF. 
Läkemedelverket avser att upprätta en databas med läkemedel som används inom pediatriken. 
Varje subspecialitet kommer att få ange vilka läkemedel man använder, indikationer, dosering 
samt underliggande data. 
Fortsättning planeras.

Socialstyrelsens hearing om specialistutbildningen

Socialstyrelsen anordnade hearing om detta ämne vid två tillfällen under denna 
verksamhetsperiod; den 14 juni 2011 och den 12 januari 2012. SBKF representerades av Per 
Larsson. 
Hearingen gällde s k Common Trunk samt samordning av utbildning med andra specialiteter. 
Från Barnkardiologisk sida angavs att vi är nöjda med ordningen att först bli barnläkare och 
därefter subspecialisera oss till barnkardiologer. Möjligen kan barnläkarutbildningen kortas 
något. 
Mest samhörighet och störst kontaktyta har vi med neonatologer och därmed också störst 
möjlighet att samarrangera utbildningar.
Vi passade också på att till Socialstyrelsen framföra kommande problem med brist på erfarna 
Barnkardiologer inom den närmaste 5-årsperioden. 
Socialstyrelsen planerar att skicka ut ett betänkande på remiss i slutet av mars 2012.

Tvärprofessionell hemsida för barnkardiologin

Erbjudande från Hjärt-Lungfonden om att hjälpa till att sponsra och stötta uppbyggandet av 
en tvärprofessionell hemsida för alla yrkesgrupper som arbetar med hjärtsjuka barn.  Styrelsen 
ställde sig positiv till detta projekt under förutsättning att det kan utformas så att den 
kompletterar vår nuvarande, väl fungerande, hemsida. Ulf Ergander fick uppdraget att, med 
stöd av Peter Munkhammar, hålla i detta. 

Nya medlemmar

Följande nya medlemmar hälsades välkomna under året: Karin Lagerlöf, Norrköping.



Stimulansbidrag

Styrelsen har inrättat ett stimulansbidrag om 1000 kr till alla som lämnar in en ansökan om att 
få arrangera en IPULS-kurs.

Barnkardiologisk medlem i Barn-HLR:s etikgrupp

Barn-HLR gruppen för etiska riktlinjer önskade att få en medlem från Barnkardiologin. Som 
representant för barnkardiologerna valdes Britt-Marie Ekman-Joelsson, Göteborg.

Nytt vetenskapligt råd

Socialstyrelsen efterfrågade ett förslag till nytt Vetenskapligt råd efter Annika Rydberg, 
Umeå, som avsagt sig omval. Styrelsen beslutade att föreslå Håkan Wåhlander, Göteborg.

Ny utbildningsansvarig

Per Winberg, Stockholm, avsade sig uppdraget efter flera års tjänst. Till ny 
utbildningsansvarig och tillika representant gentemot IPULS valdes Per Larsson, Uppsala.

Utbildningar och kurser

Nordiska Barnkardiologiska Mötet

Förra årets möte hölls i september i Helsingfors och i år kommer mötet att äga rum i 
Göteborg.

Barnveckan

Arrangeras i år i Borås samtidigt som Kardiologiska Vårmötet.  Ett barnkardiologiskt 
symposium kommer att arrangeras om Fallots tetrad, AVSD och Coarctation. Dessutom 
kommer programmet om transplantation även beröra hjärttransplantation samt 
neonatologibiten kommer att behandla pulmonell hypertension.

Nationella Barnhjärtmötet

Avhölls i Kristianstad 24-26 augusti 2011. Rapporterades att mycket nyttigt diskuterades. 
Länkar finns från SBKF:s hemsida. En uppföljning planeras i augusti i år.

Svenska Kardiologiska Vårmötet

Är i år förlagt till Stockholm 25-27 april. Inte heller detta år kommer vi att ha ett speciellt 
barnkardiologiskt program. Trots detta kommer mötet att innehålla många ämnen som har stor 
relevans för oss barnkardiologer.



Kontakt har tagits med GUCH-föreningen med förslag till samarbete om gemensamma 
symposier vid kommande Vårmöten. Detta bemöttes positivt och ses som en lovande 
möjlighet.

SK-kurs

Ingen SK-kurs har genomförts under det gångna verksamhetsområdet. En IPULS-kurs i 
barnkardiologi arrangerades i Uppsala december 2011. 

Svartå-kurs

Ingen Svartå-kurs arrangerades 2011.

GUCH-/Barnkardiologi på Läkaresällskapet

Temat för Tisdagssammankomsterna på Svenska Läkaresällskapet under våren 2012 är 
GUCH. En första föreläsningsdag om Barnkardiologi hölls på Läkaresällskapets lokaler den 
31 januari 2012 med deltagande av flera SBKF:s medlemmar.

Föreslagna förändringar

Stadgeändringar

Två stadgeändringar kommer att föreslås årsmötet, v g se bilagor. 
Ena förslaget gäller årsmötets placering och det andra gäller styrelsens sammansättning. 
Om årsmötet beslutar enligt styrelsens förslag kommer dessa att effektueras under årsmötet.

För styrelsen

Per Larsson
Ulf Ergander
Håkan Wåhlander
Peter Munkhammar
Cecilia Olofsson



Bilaga 3

Svensk barnkardiologisk förenings – årsredovisning  för 
verksamhetsåret 2011

Historik: Svensk Barnkardiologisk Förenings ekonomi saknade fram till fram till årsmötet  2011 egna 

medel för sin verksamhet och styrelsens arbete byggde och bygger fortfarande helt och hållet på ideellt 

arbete . Vid årsmötet 2011 beslutades att behållningen om 40.000 kr från Nordiskt Barnkardiologisk 

Möte arrangerat av Astrid Lindgrens sjukhus i Stockholm 2007 skulle tillfalla föreningen. En ideell 

förening har bildats under 2011som förvaltar beloppet. Firmatecknare är ordförande och kassören i 

föreningen. Föreningen har beslutat att tills vidare inte genom t.ex. medlemsavgifter förstärka 

ekonomin ytterligare utan använda pengarna från Nordiska-mötet så länge de räcker till ändamål som 

primärt syftar till att ta till vara de hjärtsjuka barnens intresse på olika sätt i sjukvården och samhället. 

Såsom specialister kan vi i föreningen bidra till det genom vidareutveckling och fortbildning av 

medlemmarna inom specialité n och stimulera nya och blivande barnkardiologer att ta över och säkra 

återväxten av den genom pensionsavgångar hastigt minskande skaran  barnkardiologer. Beslutet om 

medlemsavgifterna kommer att omprövas fortlöpande vid föreningens kommande årsmöten.

 Efter olika turer redovisade i årsredovisningen för 2010  vid årsmötet 2011, återstod efter  årsmötet 

2011  27.562 kr. Efter senare förlikning vid  Tingsrättsförhandlingar i Lund senare under våren 

rörande ett internet-bedrägeri från en anlitad web-designer, ökade till 29.000 kr.  Kostnaderna under 

året har utgjorts av reseersättning för föreläsningsuppdrag i samband med årsstämman i Örebro 2011 

på 504 kr. Inga arvoden har utbetalats till styrelsen medlemmar. Inga intäkter hartillförts.

 Verksamhetens intäkter minus kostnader gav under året 2011 ett positivt resultat  på 28.496 kr vilket 

står disponibelt på föreningens bankgirokonto vid Handelsbanken.

Peter Munkhammar Per Larsson

Styrelseledamot, kassör Ordförande



Bilaga 4

Angående förslag om ändring av två paragrafer i stadgarna 
för Svensk Barnkardiologisk Förening.

Kära medlemmar!
Vi kommer till årsmötet i år att komma med förslag om två stycken stadgeändringar. Det ena 
förslaget handlar om årsmötets placering och det andra om styrelsens sammansättning.
Nedan följer styrelsens motivering varför vi föreslår dessa förändringar. För förslag på nya 
texter var god se medsända bilagor.
Om årsmötet godkänner förslagen så ämnar vi genomföra förändringarna vid detta årsmöte.

1. Förslag till ändring av § 7 (Årsmötets placering)
Sedan några år tillbaka är årsmötet i Svensk Barnkardiologisk Förening förlagt till 
Kardiologiska Vårmötet. Tyvärr har vi sett en vikandemedlemsuppslutning. Förra året var det, 
förutom styrelsen, två medlemmar närvarande.
Troligen förklaras detta av att man prioriterar andra möten före Kardiologiska Vårmötet. Vi 
kommer därför till årsmötet att lägga ett förslag om en stadgeändring som medger att vi från 
och med 2013 kan förlägga årsmötet på Barndagarna. Vi hoppas därmed att få en större 
uppslutning, speciellt då många medlemmar i tidigare enkäter i detta ämne har angett att de 
prioriterar Barndagarna.

2. Förslag till ändring av § 4 (Styrelsens sammansättning)
Styrelsen består av fem medlemmar, fyra stycken representanter från ”de fyra stora 
barnkardiologiska centra” samt en ledamot från övriga landet. Detta hänför sig (troligtvis) 
från den tiden då vi hade fyra opererande centra (Göteborg, Lund, Stockholm och Uppsala). 
Sedan millennieskiftet är Stockholm och Uppsala sammanslaget till en klinik och det torde 
därför vara mer adekvat att Stockholm/Uppsala har en representant i styrelsen.
Förslaget till stadgeändring går nu ut på att vi bibehåller fem styrelsemedlemmar men att en 
var kommer från Göteborg, Lund och Stockholm/Uppsala samt två från övriga landet, en var 
från Göteborgs respektive Lunds remittentområde. 
Styrelsen kommer nu att lägga ett förslag till årsmötet om stadgeändring som medger att vi 
kan genomföra en förändring av styrelsen redan vid detta årsmöte, då en naturlig förändring 
ändå kommer att äga rum.

Hälsningar
Styrelsen



Bilaga 5

Förslag till stadgeändring § 4:

Gammal text:
§ 4
Föreningens angelägenheter  handhas av en styrelse,  som består av en ordförande,  en vice 
ordförande, en sekreterare, en kassör samt minst en övrig ledamot. Styrelsens sammansättning 
skall  vara  sådan  att  de  fyra  stora  barnkardiologiska  centra  skall  vara  företrädda  samt  en 
ledamot  från  det  övriga  landet.  Styrelsens  ledamöter  skall  tillhöra  såväl  Sveriges 
Läkarförbund som Svenska  Läkarsällskapet.  Samtliga  ledamöter  väljes  på två  år  och  kan 
omväljas  till  annan  styrelsepost.  Förslag  till  styrelse  upprättas  av  en  valberedning. 
Valberedningen utses på ordinarie årsmöte.

Förslag ny text:
§ 4
Föreningens angelägenheter  handhas av en styrelse,  som består av en ordförande,  en vice 
ordförande, en sekreterare, en kassör samt minst en övrig ledamot. Styrelsens sammansättning 
skall  vara  sådan  att  de  tre  stora  barnkardiologiska  centra  (Göteborg,  Lund  och 
Stockholm/Uppsala) skall  vara företrädda samt två ledamot från det övriga landet.  De två 
ledamöter  som ej  kommer  från de större barnkardiologiska  centra  skall  representera  både 
Lunds  och  Göteborgs  remittentområde.  Styrelsens  ledamöter  skall  tillhöra  såväl  Sveriges 
Läkarförbund som Svenska  Läkarsällskapet.  Samtliga  ledamöter  väljes  på två  år  och  kan 
omväljas  till  annan  styrelsepost.  Förslag  till  styrelse  upprättas  av  en  valberedning. 
Valberedningen utses på ordinarie årsmöte.



Bilaga 6

Förslag till stadgeändring §7:

Gammal text:
§ 7
Föreningen har årsmöte, vilket hålles i samband med Svenska Kardiovaskulära Vårmötet. 
Skriftlig kallelse till årsmötet skall vara medlemmar tillhanda minst 14 dagar i förväg. Vid 
årsmötet skall föreningen utse ordförande att leda förhandlingarna, utse två justeringsmän, 
granska styrelsens berättelse, välja styrelse och utse valberedning.

Förslag ny text:
§ 7
Föreningen har årsmöte, vilket hålles i samband med Barnläkarföreningens Barndagar eller 
Kardiologiska Vårmötet. Årsmötet beslutar, på styrelsens förslag, var kommande årsmöte 
skall avhållas. Skriftlig kallelse till årsmötet skall vara medlemmar tillhanda minst 14 dagar i 
förväg. Vid årsmötet skall föreningen utse ordförande att leda förhandlingarna, utse två 
justeringsmän, granska styrelsens berättelse, välja styrelse och utse valberedning.
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