
 

 

 

 

Årsberättelse 2021 

 

Ännu ett speciellt år har passerat 

Många av oss trodde och hoppades att 2021 skulle bli året då vi kunde lägga 
pandemi, restriktioner, hemarbete och fysiskt avståndstagande bakom oss. Så blev 
det inte. Även det gångna året har till stor del präglats av covid-19 och de 
anpassningar av livets olika delar som det inneburit. Vi har fått bevittna framtagande 
av helt nya vaccin som stora delar av befolkningen erhållit i multipla doser under året 
som gått. Detta har förhoppningsvis lagt grunden till att vi inte skall behöver låta 2022 
färgas på samma sätt av pandemin när vi så småningom skriver våra memoarer.  

 

Hjärtförbundets arbete under året 

Det är med stor glädje vi kunnat bevittna en febril aktivitet inom Hjärtförbundets 
delföreningar pandemin till trots. Vi har haft glädjen att hälsa Christina Christersson 
välkommen till styrelsen som ny vice ordförande där hon efterträtt Helena Rexius på 
posten. Tillsammans med Christina har övriga i styrelsen, d.v.s. skattmästare Sten 
Walther och undertecknad, haft digitala sammanträden ungefär varannan månad. 
Därutöver har möten över telefon skett vid behov.  

Hjärtförbundets huvudsakliga aktivitet har under året varit 2021 års Vårmöte 
”Kardiovaskulärt Vårmöte Året om” (V.g. se nedan). Året höstmöte hölls i digital form 
den 14/10.  

 

Kardiovaskulära Vårmötet året om 

2021 års Kardiovaskulära Vårmöte var likt 2020 års möte ursprungligen planerat att 
äga rum i Malmö under mars månad som ett fysiskt möte. Med anledning av hur 
pandemin utvecklades fick även detta möte ställas in. Ett lösningsfokuserat och 
kreativt arbete tog vid i organisationskommittén ledd av Maria Bäck i samarbete med 
Malmö kongressbyrå. Detta ledda fram till skapandet av det helt digitala vårmötet 
2021 som gavs i 10 separata webinarier i samarbete med våra industripartners.  



Vi ser med stor tillförsikt fram emot att få ses i Malmö den 6-8 april 2022, då 
Kardiovaskulära Vårmötet återigen tar formen av ett fysiskt möte där svensk 
hjärtsjukvård kommer samman, utbyter erfarenheter och kunskap för våra 
hjärtpatienters bästa.     

 

Arbetsgrupper 

Ekokardiografi-arbetsgruppen och Imaging-arbetsgruppen har även 2021 haft mycket 
begränsade möjligheter till verksamhet med anledning av pandemin. V.g. se 
årsberättelse från respektive arbetsgrupp. 

Vi hälsar Frank Flachskampf välkommen som ny ordförande i ekokardiografi-
arbetsgruppen. Han efterträder Meriam Åström Aneq som vi tackar för fantastiska 
insatser på posten. 

 

Hjärtförbundets resestipendium 

Under 2021 hade Hjärtförbundet glädjen att kunna dela ut de resestipendier som 
tilldelats redan 2020, men som pga av det inställda Vårmötet då inte kunde delas ut. 
Två resestipendier på vardera 200 000kr tilldelades. Mottagare av stipendium var 
dels Mona Ahmed, Karolinska Institutet, för postdoc-vistelse vid Harvard University 
och dels Thomas Lindow, Lunds Universitet, för postdoc-vistelse vid University of 
Sydney.   

 

Ekonomi 

Allt arbete med att kunna ge Kardiovaskulärt Vårmöte året om, men nya möjligheter 
för hela kliniker att delta, blev 2021 ett stabilt ekonomiskt år med budget i balans. Ett 
stort tack till alla er som engagerat er i detta arbete. 

  

Tack till 

Ett stort tack till Malmö Kongressbyrå för allt det arbete som lagts ned under det 
gångna året som gjort att vi fortfarande står starka som Sveriges enade professioner 
för svensk hjärtsjukvård. 

Ett stort tack till våra industripartners för att vi tillsammans kunnat hitta nya, kreativa 
vägar till synergistiskt samarbete för att nå ut med de senaste rönen inom vårt fält. 

Ett stort tack till organisationskommittén för det Kardiovaskulära Vårmötet för 
fantastiskt arbete med Kardiovaskulärt Vårmöte Året om 2021.  

Ett stort tack till styrelsen för alla kloka råd och konstruktivt samarbete.  

Jag vill också ta tillfället i akt och tacka några personer speciellt. Tack till: 



Meriam Åström Aneq för lång och trogen tjänst som ordförande för ekokardiografi-
arbetsgruppen. Tack för all din entusiasm, positiva energi och glädje som gjort att 
väldigt många runt om i landet haft möjligheten att förkovra sig i ekokardiografins 
konst.  

Sten Walther för lång och trogen tjänst som styrelsens skattmästare. Tack för all din 
klokskap, ditt lugn och din värme som du berikat Hjärtförbundets styrelse med. Efter 
att ha suttit sin fulla mandatperiod lämnar Sten efter 2021 sin plats i styrelsen till 
förfogande. Tack för allt!   

 

Tid för reflektion  

I skrivande stund rasar en omotiverad, människorättsvidrig och antidemokratisk rysk 
invasion av Ukraina där desinformation, maktfullkomlighet och förtryck med 
proportioner bortom allt förstånd och begriplighet råder. Mina tankar går till alla våra 
medmänniskor i Ukraina som just förlorat sitt hem, sin familj, sin käraste, sina 
föräldrar, sitt barn till meningslöst våld.  

 

Må godheten och kärleken övervinna vansinnet. 

 

Tack för förtroendet att få leda vårt gemensamma arbete!  

 

 

Lund, 14 mars 2022 

 

 

 

 

__________________________________________ 

Henrik Engblom, ordförande Svenska Hjärtförbundet 


