
 

 

Protokoll årsmöte i Svensk Barnkardiologisk Förening 2020-06-02 

Närvarande (via Gertrudsystemet eller via mobiltelefoner): 

Maria Alpman, Andre´Rudolph (Stockholm/ Uppsala), Ida Jeremiasen (Lund), Annika Öhman, Håkan 

Wåhlander, Jan Sunnegårdh, Niklas Segerdahl (Borås) Jenny Alenius Dahlqvist och Annika Rydberg 

(Umeå). 

 

§1. Mötet öppnades av Maria Alpman 

§2. Mötets behöriga utlysande konstaterades 

§3. Dagordningen godkändes 

§4. Till ordförande för årsmötet valdes Maria Alpman 

§5. Till sekreterare för årsmötet valdes Jenny Alenius Dahlqvist 

§6. Till justeringspersoner valdes Niklas Segerdahl och Jan Sunnegårdh 

§7. Styrelsens verksamhetsberättelse för det gångna året redovisades av Maria Alpman. 

Verksamhetsberättelsen finns i sin helhet på föreningens hemsida.  

§8. Föreningens ekonomi redovisades av Maria Alpman.  Det beslutades att ändra det ekonomiska 

räkneåret till helt kalenderår. Detta för att förenkla den ekonomiska årsredovisningen. 

§9.  Ansvarsfrihet beviljades för styrelsen 

§10. Val av styrelse för kommande verksamhetsår: 

Valberedningen (Håkan Wåhlander och Cecilia Olofsson) föreslog omval av Maria Alpman och Jan 

Bergils på två år vardera, samt Maria Alpman till ordförande på ett år. 

Årsmötet röstade ja till valberedningens förslag. 

§11. Föreningens hemsida 

Jan Bergils har varit ansvarig för hemsidan och får god hjälp av administrationen av denna från BLF. 

Hemsidans layout har utvecklats under året. Alla bidrag som kan vara av nytta för det 

barnkardiologiska kollegiet, t.ex. tips på kurser och nya guidelines, välkomnas. 

§12. Val av valberedningen för nästa verksamhetsår: 

Årsmötet valde Cecilia Olofsson och Håkan Wåhlander till valberedning för nästa verksamhetsår. 

§13. Ett Nationellt uppföljningsprogram för barn och ungdomar med hjärtsjukdom har distribuerats till 

föreningens medlemmar och publicerats på föreningens hemsida. Under kommande nationella 



regiondagar kommer implementeringen av programmet att diskuteras. Under barnveckan 2021 

kommer Svensk barnkardiologisk förening bidra under en heldag kring temat nationella 

uppföljningsprogram av kroniskt sjuka barn. 

§14. Utbildning 

Ingen SK-kurs i barnkardiologi för blivande barnläkare hölls 2020, då BLF prioriterat SK-kurs i 

barnkardiologi 3 av 4 år. Nästa SK-kurs i barnkardiologi kommer att hållas i Lund 2021. En SK-kurs i 

Fosterkardiologi kommer att hållas i Stockholm i höst. 

Socialstyrelsen kommer att avropa kurs inom Avancerad diagnostik inom barnkardiologi 2021 

§15. Övriga frågor 

Diskussion påbörjades kring NPO (Nationella programområden) och den nuvarande indelningen där 

Barnkardiologi inte ligger under området ”Barn- och ungdomars- hälsa” utan under området ”Hjärta 

kärl”. Beslutades att hålla diskussionen levande kring i vilket programområde barnkardiologiska frågor 

bäst drivs och bevakas på ett nationellt plan. 

Jan Sunnegårdh tog upp frågan om COVID 19.  

• Hyperinflammation/ Kawasakiliknande tillstånd. Hur kan man samarbeta nationellt kring dessa 

få fall. Andre´ Rudolph beskrev ett samarbete mellan barnkardiologer och barnreumatologer 

som samordnas via BLF och via AEPC. 

• Information om riskgrupper: Önskemål om förtydligande om råd.  

• Folkhälsomyndigeten har bett BLF:s sektioner om återkoppling på en skrivelse kring 

riskgrupper. SBKF:s styrelse har motsatt sig den föreslagna ansvarsfördelningen med motivet 

att Folkhälsomyndigheten förmodas ha de bästa resurserna att övervaka utvecklingen, också 

för barn med underliggande sjukdom.  

• Information kring COVID 19 finns på BLF:s hemsida. 

• En dialog kring COVID 19 har förts med hjärtebarnsfonden.  

§16. Mötets avslutades 

 

För årsmötet 

 

Jenny Alenius Dahlqvist, sekreterare 

 

Justeras 

 

 

Niklas Segerdahl  Jan Sunnegårdh 


