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Styrelsemöten 

Styrelsen har haft 7 ordinarie möten under verksamhetsåret. Alla möten har varit 

digitala. 

Utöver ovan nämnda möten hölls ett konstituerande styrelsemöte direkt efter 

föreningens årsmöte 2020-06-01. 

Årsmötet 

Årsmötet skulle ha hållits i samband med de Nationella Regiondagarna i barnkardiologi i 

Göteborg. Pga corona-pandemin blev detta möte inställt och årsmötet fick hållas digitalt 

2020-06-01. 



Ekonomi 

Ida Jeremiasen har varit ansvarig för föreningens ekonomiska angelägenheter under 

verksamhetsåret. Var god se den separata ekonomiska redovisningen för detaljer. 

Föreningen saknar regelbundna intäkter. Frågan om medlemsavgift diskuterades senast 

vid årsmötet 2017, då man beslöt att medlemskap i föreningen skulle fortsätta att vara 

avgiftsfritt.  

Föreningen har av Skatteverket beviljats ”befrielse från uppgiftsskyldighet” under 

perioden 2018-2022. 

Barnläkarföreningen gick med överskott 2020, vilket möjliggjorde bidrag, efter ansökan, 

till de delföreningar som deltagit med föreläsningar under Barnveckan.  Svensk 

Barnkardiologisk föreningen har erhållit ett bidrag på 20 000kr.   

Hemsidan 

Jan Bergils har haft ansvar för föreningens hemsida under verksamhetsåret. 

En av förutsättningarna för att hemsidan skall vara relevant och aktuell, är 

medlemmarnas engagemang. Alla medlemmars bidrag är värdefulla och välkomna. 

Nationella vårdprogram finns för vissa ämnen och är tillgängligaför alla på hemsidan. 

Nya vårdprogram och PM är mycket välkomna. Lokala PM av allmänt intresse publiceras 

på hemsidan under egen rubrik. Föreningens medlemmar är välkomna att bidra med 

vårdprogram och PM – både nationella och lokala.  

Hemsidan uppdateras kontinuerligt med presentationer från genomförda 

utbildningsaktiviteter. 

Regler för copy-right måste särskilt beaktas inför publicering på hemsidan. 

Aktiviteter 

Corona-pandemin 

Verksamhetsåret 2020-2021 har varit präglat av den pågående corona-pandemin. 

Barnkardiologin har liksom sjukvården i övrigt, fått anpassa sina verksamheter. Svensk 

Barnkardiologisk förening har haft tät kontakt med Hjärtebarnsfonden för att nyansera 

informationen till hjärtsjuka barn och deras föräldrar. Nya sjukdomstillstånd har 

upptäckts i kölvattnet till pandemin, där MIS-C som drabbar barn, har engagerat 

barnkardiologin. Nya samarbeten har etablerats och engagerade kollegor, där Andre 

Rudolph, Barnhjärtcentrum Stockholm-Uppsala, särskilt bör nämnas, har tagit stort 

ansvar för att strukturera ny kunskap. Svensk Barnkardiologisk Förenings målsättning 

är att stödja och underlätta nationella samarbeten för förankring och implementering av 

ny kunskap och nya riktlinjer. Som en del av det arbetet har styrelsen bidragit till 

Barnläkarföreningens förslag på riktlinjer för prioritering av covid-19 vaccinering av 

barn, som kommer att publiceras av Folkhälsomyndigheten. 



Nätverket Gertrud 

Videokonferensnätverket Gertrud byggdes upp med bistånd från Hjärt-Lungfonden med 
Bo Lundell som projektledare. Det innebar förbättrade kommunikationsmöjligheter för 
alla professioner som är engagerade i de vårdkedjor som berör hjärtsjuka barn. Tyvärr 
har en del sjukhus och regioner prioriterat bort att ersätta videokonferensnätverket 
Gertrud med lika lättillgängliga audiovideokonferens-system, vilket påverkat den lokala 
tillgången till direktkommunikation inklusive bildvisning mellan centra. Vid årsmötet 
2019 togs beslut om att styrelsen skulle verka för en inventering av 
distanskommunikationssystemen i barnkardiologi-Sverige. Det arbetet kvarstår.  

Barnläkarföreningen (BLF) 

Svensk Barnkardiologisk förening är en delförening i BLF. Det innebär bl a att 

föreningen måste hålla en aktuell medlemsförteckning, tillställa BLF protokoll från 

årsmötet samt tillställa BLF:s styrelse framtida förslag till stadgeändringar. Vid BLFs 

delföreningsmöten har styrelsen har representerats av Maria Sjöborg Alpman 2020-11-

28 och av Jenny Alenius Dahlqvist 2021-04-21.  

Nationella uppföljningsprogrammet  

Det Nationella Uppföljningsprogrammet för barn och ungdomar med hjärtsjukdom 

färdigställdes under hösten 2019. Programmet har distribuerats till föreningens 

medlemmar och publicerats på föreningens hemsida. Styrelsen planerade att lansera 

uppföljningsprogrammet på Barnveckan 2020. Corona-pandemin kom emellan och 

Barnveckan 2020 ställdes in.  

Under vintern 2020/21 har vårdprogrammet reviderats av styrelsen för Svensk 

Barnkardiologisk förening och psykologdelen har kompletterats. 

Det Nationella Uppföljningsprogrammet kommer att belysas under Hjärtebarnfondens 

digitala föreläsningsserie under våren 2021. 

Under Barnveckan 29 september 2021 skall programmet presenteras och dess 

implementeringen diskuteras som en del av temadagen ”Pediatrikens nya överlevare”.  

ST-utbildning i barnkardiologi 

På förenings hemsida finns länkar till målbeskrivning för ST-utbildning i barnkardiologi, 
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd angående läkares specialistutbildning, 
samt länkar till den checklista för praktiska och teoretiska utbildningsmoment som 
föreningen utarbetat, liksom exempel på studieplan för ST-utbildning i barnkardiologi, 
som stöd för ST-läkare i barnkardiologi, handledare och verksamhetschefer. 

De kursämnen som Styrelsen tagit fram efter anmodan av Socialstyrelsen, finns sedan 
2018 på Socialstyrelsens hemsida.  Kursämnen kan fungera som utbildningsstöd för ST-
läkare, handledare och kursarrangörer för att tydliggöra vilka kompetenser ST-läkaren 
förväntas utveckla inom ett visst område.  



Svensk Barnkardiologisk förening fungerar som diskussionspartner till Socialstyrelsen 
för prioritering av kursämnen för ST-läkare i barnkardiologi. För 2019 och 2020 
föreslog föreningen kursämnet Fosterkardiologi för nationell SK-kurs inom 
barnkardiologi. Stockholm arrangerade denna kurs i digital form hösten 2020. För 2022 
har kursämnet Avancerad diagnostik inom barn- och ungdomskardiologi föreslagits som 
kursämne. 

SWEDCON 

Svensk Barnkardiologisk förening stödjer SWEDCONs arbete genom att informera om 

planerade användarmöten och annan information som rör registret. Nytt för i år är 

bland annat att covid/MIS-C med hjärtengagemang fått egna diagnoskoder. 

Nya medlemmar 

Följande nya medlemmar hälsades välkomna under året: Harpa Vidarsdottir och Veronica 

Liljehav i Stockholm, Sara Olivecrona i Umeå och Katarina Billinger i Falun. 

Stimulansbidrag 

Styrelsen har sedan tidigare inrättat ett stimulansbidrag om 1000 kr till alla som lämnar 

in en ansökan om att få arrangera en Lipus-kurs. Ingen har ansökt om detta bidrag 

under året som gått. 

Nationellt kunskapsstöd i barnmedicin; PM och Nationella programområden 

(NPO) 

Arbetet med att ta fram ett nationellt kunskapsstöd för barnmedicin, populärt kallat 

”Nationella PM” överfördes 2018 från SKL till de Nationella Program Områdena (NPO). 

Barnkardiologi ingår i NPO Hjärt – och kärlsjukdomar. 

I väntan på att respektive NPO skall adressera barnmedicinska frågor, har de förslag på 

nationella PM som arbetats fram, överlämnats till de närmast berörda delföreningarna, 

för att redigeras och, vid behov kompletteras, inför publicering på respektive 

delförenings hemsida. Styrelsen har granskat de PM som berör barnkardiologi och har 

valt att publicera färdiga PM på hemsidan. Arbete med uppdatering av ofullständiga PM, 

kvarstår. Engagerade medlemmar välkomnas att delta i det arbetet. 

Styrelsen har tidigare beslutat att godkännande från verksamhetscheferna i Göteborg, 

Lund, Stockholm/Uppsala och Umeå krävs för att ett vårdprogram skall publiceras på 

hemsidan som ett nationellt vårdprogram med stöd av Svensk Barnkardiologisk 

förening. Styrelsen hjälper gärna till att samordna detta, liksom (vid behov) nationella 

remiss-rundor. 

Nationella vårdprogram skall ha en definierad giltighetstid och revideras med minst tre 

års mellanrum.  

Under året har styrelsen fortsatt att publicera regionala PM på hemsidan. Det skall 

tydligt framgå i de regionala PM som publiceras att de är baserade på gällande lokala 



förutsättningarna. Föreningens medlemmar är välkomna att bidra till denna PM-

samling. 

Vetenskapligt råd 

Socialstyrelsens vetenskapliga råd i barnkardiologi är Håkan Wåhlander, Göteborg. 

Utbildningsansvarig 

Annika Öhman har varit utbildningsansvarig och deltagit i planeringen av det 

barnkardiologiska programmet under Barnveckan 2021. 

AEPC  

Nationell delegat i AEPC är Håkan Wåhlander, Göteborg. 

AEPC:s årliga vetenskapliga möte 2020, skulle ha arrangerats i Göteborg 13-16 maj. Pga 

rådande covid-pandemi har AEPC-mötet skjutits upp till 25-28 maj 2021. 

Utbildningar och kurser 

Barnveckan 

Barnveckan 2020 skulle ha arrangerats av Växjö 30 mars - 2 april 201, men fick ställas in 
pga covid-pandemin.  I stort sett samma program kommer dock att hållas under 
Barnveckan 2021, som kommer att arrangeras i Stockholm, 27-30 september, i 
samarbete mellan Växjö och Astrid Lindgrens Barnsjukhus/Karolinska 
Universitetssjukhuset. Styrelsen kommer att hålla i ett barnkardiologiskt heldags-
symposium på temat ”Arytmier hos barn , inklusive EKG-seminarier, i samarbete med 
Barnhjärtcentrum Stockholm-Uppsala den 28 september. Symposiet kommer att kunna 
godkännas som kurs inom ST-utbildning i barn- och ungdomsmedicin och barn- och 
ungdomskardiologi. Under Barnveckans temadag ”Pediatrikens nya överlevare” den 29 
september kommer styrelsen att presentera det Nationella Uppföljningsprogrammet för 
barn och ungdomar med hjärtsjukdom och diskutera implementeringen av detta 

Nationella regiondagar 

Göteborg och Lund har sedan 2016 ersatt sina respektive regiondagar med ett samlat 

möte för hela landet. De sk ”Nationella regiondagarna” skulle ha arrangerats i Göteborg 

19-20 mars 2020. Pga aktuell covid-pandemi, fick mötet skjutas upp på obestämd 

framtid. 

Från och med 2019 äger årsmötet i Svensk Barnkardiologisk förening rum i samband 

med regiondagarna, men pga corona-pandemin har årsmötet hållits digitalt i separat 

sammanhang. 

SK-kurs och övrig utbildning i barnkardiologi för blivande barnläkare 

SK-kurs i barn- och ungdomskardiologi för blivande barnläkare hölls 26-30 april 2021 i 

Lund, för första året av tre i rad. Denna kurs hölls digitalt.  



Det totala antalet SK-kurser har minskat och BLF har prioriterat andra ämnen för årliga 

SK-kurser. SK-kurs i barn- och ungdomskardiologi kommer att utlysas tre av fyra år och 

den nya omgången påbörjades således i år, 2021. Lund har nu tagit över stafettpinnen 

från Stockholm. Traditionen bjuder att arrangörs-skapet för SK-kursen i barn- och 

ungdomskardiologi för blivande barnläkare, fördelas mellan Lund, Göteborg och 

Stockholm. Varje enhet håller i tre kurser i rad, innan stafettpinnen lämnas vidare. 

Regionala ST-utbildningsdagar i Barnkardiologi har hållits på flera ställen i landet av 

engagerade barnkardiologer, vilket är ett viktigt bidrag till den barnkardiologiska 

utbildningen av barnläkare i brist på SK-kurser. 

Båsenberga-kursen 

2020 planerades åter den populära kursen i barnkardiologi, (tidigare ”Svartåkursen”), 

på Båsenberga kursgård utanför Vingåker i regi av Eva Fernlund och Solweig Harling. 

Tyvärr fick kursen ställas in pga corona-pandemin. Kursen är ett exempel på 

föreningens medlemmars värdefulla engagemang för att sprida barnkardiologisk 

kunskap.  

Falun-kursen 

I mars 2019 arrangerade Torbjörn Hemberg i Falun, en fortbildningskurs för läkare som 

arbetar med barnkardiologi utanför barnhjärtcentra. En uppföljande kurs hölls 27-29 

januari 2020. Kursen har varit mycket uppskattad, välbesökt och har erhållit 

genomgående mycket fin kritik av deltagarna. Kursen är ett värdefullt bidrag till 

barnkardiologisk vidareutbildning och föreningen hoppas på att den kan fortleva efter 

pandemin. 

Nordiskt Möte i Barnkardiologi 

2020 års möte skulle ha ägt rum i Göteborg, men fick ställas in pga corona-pandemin. 

Svenska Kardiovaskulära Vårmötet 

Svensk Barnkardiologisk förening har deltagit i planeringsarbetet inför Svenska 

Kardiovaskulära Vårmötet, som i år hålls i form av tio webinarier, utspridda över året 

Annika Öhman har varit föreningens representant i organisationskommittén. 

 

För styrelsen 

Maria Alpman  Jan Bergils   

Jenny Alenius Dahlqvist  Ida Jeremiasen  Annika Öhman 


