
Protokoll fört vid årsmöte i Svensk Barnkardiologisk Förening, Conventum 
Örebro,  onsdag 4 maj 2011 kl. 10.00-12.00.

§1 Mötets öppnande 
Föreningens vice ordförande Ulf Ergander öppnade mötet.
 
§2 Mötets behöriga utlysande 
Kallelse skickades ut med e-post den 19 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 Ulf Ergander.
 
§5 Val av sekreterare för årsmötet 
Till mötessekreterare valdes Håkan Wåhlander.

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

§9 Val av ny styrelse 
Till ordförande för föreningen valdes Per Larsson. Till övriga styrelseledamöter valdes Ulf Ergander 
(omval), Peter Munkhammar (omval), Cecilia Olofsson (omval) och Håkan Wåhlander (omval). 

§10 Föreningens ekonomi 
Peter Munkhammar redogjorde för arbetet med att registrera föreningen som ideell förening, vilket nu 
är färdigt så att föreningen har organisationsnummer och ett bankkonto. Från och med nästa 
innevarande verksamhetsår kommer därför en formell ekonomisk redovisning och bokslut att göras. 
Föreningen har sedan tidigare ett kapital på Kr 40000:- från överskottet efter det Nordiska 
Barnkardiologimötet i Stockholm 2007. Av dessa medel återstår nu ca Kr. 29000:- efter det att 
föreningen haft kostnader för omläggning av hemsidan till Linuxbaserad server under 2010. 
Föreningen saknar dock intäkter, varför ett förslag från styrelsen om införande av medlemsavgift 
diskuterades (bilaga 3). Då föreningen har ett kvarvarande kapital och därför kan drivas i enlighet med 
förslaget i flera år utan tillskott av medlemsavgifter beslöt årsmötet att bordlägga frågan till nästa 
årsmöte, men det underströks även att styrelsen under det kommande året ska sträva efter att 
genomföra de aktiviteter som anges i förslaget om medlemsavgift för att på så vis visa vilka löpande 
kostnader föreningen kan förväntas ha. 



§11 Föreningens hemsida
Peter Munkhammar visade den nya hemsidan och redogjorde för arbetet med att byta server, vilket 
föranletts av att Barnläkarföreningens webhotell enbart accepterar Linux-baserade servrar.

§12 Nya rekommendationer om endokarditprofylax och enkät om tillämpning av dessa
Håkan Wåhlander redogjorde för bakgrunden till de nya rekommendationer om endokarditprofylax 
som arbetats fram av Ulf Ergander och Bo Lundell. En enkät om tillämpning av rekommendationerna 
skickades ut till föreningens medlemmar i november/december 2010 och besvarades av 39. Resultatet 
av enkäten som huvudsakligen bestod av att ta ställning till profylax och konsekvenser av inträffad 
endokardit hos tio fingerade patientfall redovisades och kommer att läggas ut på föreningens hemsida.

§13 Nätverket Gertrud
Ulf Ergander redogjorde för upphandlingen av det nationella barnhjärtnätverket Gertrud som gjorts 
med medel från Hjärt-Lungfonden. Arbetet med installation av nätverket har påbörjats och beräknas 
vara klar till midsommar så att kommunikationen mellan sjukhusen kan börja fungera under hösten 
2011. Nätverket kommer förhoppningsvis att innebära en stor förbättring vad gäller överföring av 
exempelvis ultraljudsundersökningar mellan de olika sjukhusen.

§14 Nationella barnhjärtregistret Swedcon
Ulf Ergander redogjorde för registret Swedcon som nu används på allt fler kliniker i landet. Ett 
användarmöte hölls 4 februari 2011. Årsrapport för 2010 föreligger dock ännu inte.

§15 Val av valberedning
Till medlemmar av valberedningen valdes Daniel Holmgren och Per Winberg. 

§16 Övriga frågor
På grund av den mycket låga uppslutningen på årsmötet togs på nytt frågan om årsmötets placering 
upp. De flesta närvarande ansåg den nuvarande situationen ohållbar och rekommenderade en flyttning 
av årsmötet till barnveckan. En flyttning av årsmötet förutsätter dock en stadgeändring och kan därför 
enbart göras vid årsmöte med ett förslag som skickats ut till medlemmarna i samband med kallelsen. 
Styrelsen uppmanades därför att under året arbeta fram ett nytt förslag om placeringen av årsmötet.

§17 Mötets avslutande
Vice ordföranden Ulf Ergander förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Håkan Wåhlander

Justeras

Anders Nygren Annika Öhman



Bilgaga 1.

Förslag till dagordning för årsmöte i Svensk Barnkardiologisk Förening, 
onsdag 4 maj 2011 kl. 10.00.

§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.  Val av styrelse för kommande verksamhetsår
§10. Föreningens ekonomi
§11. Föreningens hemsida
§12. Nya rekommendationer för endokarditprofylax och enkät om tillämpning av dessa
§13. Nätverket Gertrud
§14. Nationella barnhjärtregistret SWEDCON
§15. Val av valberedning för nästa verksamhetsår
§16. Övriga frågor 
§11. Mötets avslutande

För styrelsen 110418

Håkan Wåhlander



Bilaga 2.

Styrelsen för

Svensk Barnkardiologisk Förening

Verksamhetsberättelse

Gällande året  22 april 2010 – 4 maj 2011

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

Administrativt

Styrelsemöten

Styrelsen har under verksamhetsåret haft möten 2 juni 2010, 6 oktober 2010, 17 november 
2010,   19 januari 2011 samt 23 mars 2011. Samtliga möten har haft formen av telefonmöte.

Ekonomi

Kassör Peter Munkhammar har, i enlighet med beslut på föregående årsmöte, registrerat 
Svensk Barnkardiologisk Förening som en ideell förening. Ett konto har öppnats i 



Handelsbanken och de 40 000 kronor som hittills har funnits i kassan har överförts dit. 
Firmatecknare är ordförande och kassör, oberoende av varandra. Ekonomisk redovisning och 
deklaration följer kalenderår varför första officiella ekonomiska redovisningen kommer till 
årsmötet 2012.
En del av pengarna har investerats i ny hemsida till föreningen. Vi har också beslutat att 
inrätta ett pris om 1000 kronor till bästa vetenskapliga presentation på årsmötet samt ett 
resebidrag á 500 kronor var till samtliga som presenterar ett vetenskapligt arbete på årsmötet.
Frågan om att föreslå införandet av medlemsavgifter i föreningen har diskuterats och arbetats 
med under året. För att ge styrelsen och föreningen mer ekonomisk handlingsfrihet samt att 
undvika att de pengar som nu finns i kassan snart tar slut så beslutade styrelsen att föreslå 
årsmötet 2011 införande av en medlemsavgift på 150 kronor per medlem och kalenderår. 
Sveriges Läkarförbund kan ta hand om den tekniskt administrativa delen av medlemsavgiften 
mot en avgift på f n 4,1% av det sammanlagda medlemsbeloppet. 

Hemsidan

Vår webbansvarige, Peter Munkhammar, har tillsammans med en IT-konsult renoverat vår 
hemsida med utmärkt resultat. Ett kontinuerligt arbete nedläggs för att hålla den uppdaterad 
med aktuell information. Då sidan ännu är i ett inledningsskede gällande utformning så är alla 
medlemmars bidrag värdefulla och välkomna.
Tyvärr råkade föreningen ut för en ”webbedragare” under processen med att välja IT-konsult. 
En person som utgav sig för att vara webbdesigner fick av misstag betalt i förskott med 7500 
kronor. När vår kassör upptäckte misstaget och ville ha pengarna tillbaka var personen 
oanträffbar. Någon produkt har inte levererats. 
Styrelsen ställde sig enhälligt bakom Peter Munkhammar och beslutade att föreningen tar på 
sig förlusten av de inbetalade pengarna. 
Peter har sedan lagt ner ett stort jobb på att få tillbaka pengarna till föreningen. Till sist blev 
det en domstolsförlikning där ovan nämnda person gick med på att betala tillbaka 1500 kronor 
till föreningen, vilket är gjort.

Aktiviteter

Endokarditprofylaxrekommendationer

Föreningen utfärdade under verksamhetsåret nya rekommendationer gällande 
endokarditprofylax. De nya rekommendationerna baseras på de nyligen reviderade 
amerikanska och engelska rekommendationerna. Det förtjänstfulla grundläggande arbetet med 
detta utfördes av Bo Lundell och Ulf Ergander, Stockholm. Efter en diskussionsomgång 
gjordes vissa modifieringar gällande vilka grupper som skall inkluderas. 
En webenkät gjord av Håkan Wåhlander, Göteborg, gällande praktisk handläggning av 
endokarditprofylax hos ett antal fingerade fall, sändes sedan ut till samtliga medlemmar. 
Resultaten av denna kommer att redovisas på årsmötet.



Målbeskrivning för ST-utbildning i Barnkardiologi

Det grundläggande arbetet är färdigt. Kvarstår arbete med att färdigställa checklistor. De som 
arbetar med detta är Daniel Holmgren, Katarina Hanséus och Per Winberg.

Nätverket Gertrud

Sköts av Hjärt-/Lungfonden genom Bo Lundell, Stockholm. Test- och inköpsprocessen är 
avslutad och planeringen är att utrustningen skall vara levererad till samtliga kliniker före 
midsommar.

SWEDCON

Sköts av en egen grupp under Gudrun Björkhem, Lund. Allt fler kliniker är anslutna. Ojämn 
inmatning med skillnad mellan klinikerna. Fullt utbyggt kommer detta att vara ett värdefullt 
instrument för jämförelser och kvalitetsutvärdering.

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 framöver.

Svenska Pulmonella Arteriella HypertensionsRegistret (SPAHR)

Barnkardiologrepresententer är Bo Sahlgren, Stockholm, och Håkan Wåhlander, Göteborg. 
Arbete pågår med att anpassa Pulmonella Hypertensionsregistret för pediatriska patienter. 
SBKF rekommenderar alla universitetskliniker att registrera sina patienter i detta register, när 
det är anpassat fullt ut för pediatriska patienter.

Kunskapsluckor – förfrågan från SBU

SBU inkom med en förfrågan om ”Kunskapsluckor” – områden inom vår verksamhet där det 
saknas vetenskapligt underlag och därigenom finns utrymme för studier. Efter en rundfråga 
bland våra universitetskliniker, genom styrelsemedlemmarna, angav vi följande områden:
Pulmonell hypertension (indikation för behandling, preparat), Indikationer för behandling av 
lindriga hjärtfel, Risker med behandling med centralstimulantia vid hjärtfel, Indikation för 
Synagisbehandling vid hjärtsjukdom, Indikation för ablationsbehandling vid benigna 
arytmier. 

Läkemedelsverkets symposium ”Barn och Läkemedel”

Läkemedelsverket anordnar en workshop med ovanstående titel i Uppsala 9-10 maj 2011. 
Peter Munkhammar representerar SBKF.

Nya medlemmar

Följande nya medlemmar hälsades välkomna under året:
Anders Nygren, Anastasia Fassoulas, Christina L inke samtliga Göteborg; Anna Cavigelli, Zurich; 
Maria 

Sjöberg-Alpman, Stockholm; Jenny Alenius-Dahlqvist, Umeå; Jacek Baranowski, Linköping.



Utbildningar och kurser

Nordiska Barnkardiologiska Mötet

Kommer i år att hållas i september i Helsingfors, Finland. Förra årets möte gick av stapeln i 
Reykjavik, Island.

Barnveckan

Umeå är i år värd för detta möte som äger rum 4-8 april 2011. Ett symposium om ”Kardiell 
synkope” kommer att anordnas, arrangerat av Annika Rydberg, Umeå. SBKF deltar inte aktivt 
i år.

Nationella Barnhjärtmötet

Arrangeras i Kristianstad 24-26 augusti 2011. Arrangeras av Jan Bergils, Kristianstad. SBKF 
deltar inte aktivt men stödjer helhjärtat detta möte.

Svenska Kardiologiska Vårmötet

Örebro 4-6 maj 2011. SBKF har representerats i organisationskommittén av Ulf Ergander, 
med Per Larsson som suppleant. Till följd av omorganiseringar av mötesstrukturen har vi i år 
inget eget Barnkardiologiskt program mer än vårt eget årsmöte med tillhörande vetenskapliga 
presentationer. Styrelsen tycker att denna utveckling är mycket olycklig och kommer att 
arbeta för att en Barnkardiologisk del återinförs.

SK-kurs

Ingen SK-kurs har genomförts under det gångna verksamhetsområdet.

Svartå-kurs

Den allmänt uppskattade Svartå-kursen arrangerades igen i början av september 2010. 
Arrangörer Göran Wesström och Per Winberg.

För styrelsen

Per Larsson
Ulf Ergander
Håkan Wåhlander
Peter Munkhammar
Cecilia Olofsson



Bilaga 3.

Förslag till införande av medlemsavgifter för Svensk Barnkardiologisk Förening

Bilaga till kallelse till Årsmöte för ovanstående förening 4 maj 2011.

Styrelsen för Svensk Barnkardiologisk Förening föreslår Årsmötet 2011 att införa en medlemsavgift á 
150 kronor per medlem och kalenderår från och med 2012.
Föreningen har under flera år inte haft någon ekonomi. 2007 fick föreningen i gåva 40 000 kronor, 
som utgjordes av ett överskott från Nordiska Barnkardiologiska Mötet i Stockholm samma år. Dessa 
pengar har fram till i år varit orörda. Detta dels pga att föreningen saknat bankkonto och dels har 
föreningen inte haft en administrativ form för att på bästa sätt kunna hantera pengarna.
I enlighet med beslut på föreningens årsmöte 2010 har vi nu bildat en ideell förening samt öppnat ett 
bankkonto i föreningens namn. Vi har nu börjat använda pengarna till en ny hemsida och till utgifter 
för 2011 års årsmöte (Pris för bästa vetenskapliga presentation samt resebidrag).
Styrelsen insåg under det gångna verksamhetsområdet att om inte vi får ett regelbundet inflöde av 
pengar så riskerar föreningens pengar att snart vara förbrukade. Vi har därför lagt ner ett omfattande 
arbete på hur vi ska tackla denna fråga. En rundfråga bland andra delföreningar inom BLF 
genomfördes som visade att de flesta delföreningar har en medlemsavgift på 100-150 kronor per 
medlem och år. En annan fråga var hur en eventuell medlemsavgift skall administreras. Här visar det 
sig att vi kan få hjälp av Sveriges Läkarförbund som kan ta in medlemsavgiften från alla medlemmar 
som också är anslutna till Sveriges Läkarförbund. Detta mot en avgift på f n 4,1%.
Till slut enades vi om förslaget att införa medlemsavgifter. Detta skulle ge föreningen en regelbunden 
och stadig inkomst och därmed ge styrelse och förening en ekonomisk handlingsfrihet som inte 
tidigare funnits. 

Styrelsen har arbetat fram följande initiala förslag till tänkbara användningsområden för en ekonomi:
Pris för bästa vetenskapliga presentation på årsmötet
Resebidrag till vetenskapliga presentatörer på årsmötet
Arvode till inbjuden föreläsare vid årsmötet
Inrättande av en regelbunden ”Gertrud”-föreläsning med inbjuden föreläsare (via nätverket Gertrud)
Resebidrag till konferenser/utbildning/studiebesök
Ersättning för inkomstbortfall för arbete i arbetsgrupper tillsatta av föreningen
Utgifter för hemsidan
Utgifter för deltagande i workshops, kurser, utbildningsdagar etc
Möjlighet för styrelsen att ha styrelsemöte IRL

En medlemsavgift på 150 kronor per medlem och år skulle tillföra föreningen omkring 14 000 kronor 
per år i nytillskott i kassan.
Efter att ha arbetat igenom frågan ordentligt föreslår alltså styrelsen enhälligt ett införande av 
medlemsavgifter enligt ovan.

Uppsala april 2011-03-31 

För styrelsen i Svensk Barnkardiologisk Förening
Per Larsson
Ordförande
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