
 

 

Protokoll för årsmöte i Svensk Barnkardiologisk Förening den 24 april 2018 under Barnveckan i 

Västerås. 

Närvarande: Håkan Wåhlander, Cecilia Olofsson, Jan Bergils, Maria Alpman, Peter Munkhammar, 

Maria Lindström, Ida Jeremiasen, Fredrik Sewon, Erik Green, Thomas Hägg 

 

§1. Mötet öppnades av ordförande Cecilia Olofsson 

§2. Mötets förklarades behörigt utlyst 

§3. Dagordningen godkändes 

§4. Till ordförande för årsmötet valdes Cecilia Olofsson 

§5. Till sekreterare för årsmötet valdes Maria Sjöborg Alpman 

§6.  Till justeringspersoner för årsmötet valdes Erik Green (Kalmar) och Fredrik Sewon (Gävle) 

§7. Styrelsens verksamhetsberättelse för det gångna året redovisades och diskuterades. 

Några punkter som särskilt lyftes fram: 

 Årets arbetsdag för styrelsen ägnades åt projektet kring nationellt kliniskt kunskapsstöd i 

barnmedicin. En lista på ämnesområden som kan vara lämpliga för nationella riktlinjer har 

tex tagits fram. Mia Wede, som är nationellt ansvarig, har fått utkast till handläggningsförslag 

som skall bearbetas vidare. Organisationen kring det vidare arbetet med nationella kliniska 

kunskapsstöd kommer dock att förändras inom kort. 

 Svensk barnkardiologisk förening är nu en delförening i BLF 

 Arbete med att skapa ett nationellt habiliteringsprogram för hjärtbarn pågår 

 Socialstyrelsen har efterfrågat och fått förslag på områden som skulle kunna lämpa sig för 

nationella SK-kurser i barnkardiologi. Socialstyrelsen har gått ut med en anbudsförfrågan om 

att arrangera SK-kurs i fosterkardiologi till de enheter som Socialstyrelsen sedan tidigare har 

ramavtal med. Tyvärr var tidsfristen mycket begränsad, vilket kan ha påverkat utfallet.  

Verksamhetsberättelsen finns i sin helhet som ett eget dokument på hemsidan 

(www.sbkf.barnlakarforeningen.se).  

 

§8. Föreningens ekonomi 

De disponibla tillgångarna är stabila med ett aktuellt saldo för disponibla tillgångar på drygt 32 346kr. 

Årets utgifter har varit 790 kr. Föreningen har inte haft några inkomster. 

http://www.sbkf.barnlakarforeningen.se/


§9. Ansvarsfrihet för styrelsen beviljades  

§10. Förslag angående stadgeändring rörande årsmötets placering: ”Föreningen har årsmöte, vilket 

hålles i samband med Svensk Barnläkarföreningens Barnvecka, Svenska Kardiovaskulära vårmötet 

eller annat svenskt nationellt barnkardiologiskt möte. Årsmötet beslutar på styrelsens förslag var 

kommande årsmöte skall avhållas. Skriftlig kallelse till årsmötet skall vara medlemmarna tillhanda 

minst 14 dagar i förväg. Vid årsmötet skall föreningen utse ordförande att leda förhandlingarna, utse 

två justeringsmän, granska styrelsens berättelser, välja styrelse och utse valberedning.” 

Förslaget bifalles 

 

§11.Val av styrelse för kommande verksamhetsår 

Valberedningens (Solveig Harling och Ulf Ergander) förslag är att Cecilia Olofsson, Sundsvall, väljs till 

ordförande för föreningens styrelse för ytterligare ett år. Till ledamöter föreslås Maria Sjöborg 

Alpman, Stockholm för 2 år och Jan Bergils, Kristianstad för 2 år.  

Förslagen bifalles. 

Håkan Wåhlander, Ida Jeremiasen och Peter Munkhammar har alla ett år kvar på sina tidigare 

förordnande.  

 

§13. Föreningens hemsida 

Jan Bergils kommer  att överta Peter Munkhammars roll som ansvarig för hemsidan. 

Hemsidans roll som informationskanal poängteras. Alla uppmuntras att dela med sig av 

föreläsningar, riktlinjer, kursinformation mm, som kan publiceras på hemsidan för vidare spridning 

till föreningens medlemmar och andra barnkardiologiskt intresserade kollegor.  

 

§14. Val av valberedningen för nästa verksamhetsår 

Solweig Harling och Ulf Ergander, väljs till valberedning för 2019.       

    

§15. Övriga frågor 

 ”De Nationella Regiondagarnas” roll för vidareutbildning lyftes och önskan om ett mer 

läkarspecifikt program framkom. 

 Nätverk för ST-läkare under utbildning i barnkardiologi efterlystes. Erik Green, Kalmar, har 

tagit initiativ till att starta ett sådant nätverk. Information kring detta kommer så småningom 

att vidarebefordras till alla medlemmar.  

 Behovet av konkretisering av hur man kan uppnå målbeskrivningens krav under ST-

utbildningen och tydligare utvärderingsverktyg för måluppfyllelsen, lyftes. Detta föreslås vara 

ett arbetsområde för styrelsens arbete kommande år.  

 Lokala utbildningsinsatser kan spridas i olika forum, tex via Gertrud, eller via hemsidan. Att 

stimulera en ökad spridning av det gemensamma kunnandet är ytterligare ett arbetsområde 

för styrelsen. 



Sammanfattningsvis bifaller årsmötet att styrelsens planer på att fortsätta att arbeta med 

utbildningsfrågor enligt ovan. 

 

§15. Nästa årsmöte 

Nästa årsmöte för Svensk Barnkardiologisk Förening kommer att planeras i anslutning till de 

nationella regiondagarna i Lund, 9-10 maj 2019.  

 

§17. Mötets avslutande 

 

Styrelsen 

 

 

Cecilia Olofsson  Maria Sjöborg Alpman 

 

Håkan Wåhlander  Ida Jeremiasen 

   

Jan Bergils   Peter Munkhammar 

 

 

Justeras: 

 

 

Erik Green  Fredrik Sewon 

 

 


