
 
 

 

 

 

 

 

   
VERKSAMHETSBERÄTTELSE år 2017 
 
Under verksamhetsåret 2017 har Hjärtebarnsfonden Syd arrangerat och erbjudit 
flera aktiviteter. 
 
Medlems- samt kontaktförälder verksamheten är vårt centrum. Vi har en aktiv 
kontaktförälder i Skåne och Blekinge vars arbete har varit koncentrerat till att 
kontakta nya medlemmar.  
 
Hjärtebarnsfonden Syd är medlem i, och samarbetar med 
Handikapporganisationernas Samarbetsorgan – HSO Skåne och HSO Lund. Likaså 
är vi även medlem i ABF Skåne. 
  
Hjärtebarnsfonden Syd har en egen hemsida som man når via 
https://www.hjartebarnsfonden.se/lokalt/syd/ Rapporter från aktiviteter finns på 
hemsidan och även vad som är på gång.  
 
Under 2017 har vi erbjudit följande aktiviteter för våra medlemmar.  
 
 
År 2017 startade med en Medlemsträff på Lekoseum i Osby. En dag i januari 
öppnade Brio Lekoseum i Osby upp sitt fina museum för våra medlemmar i 
Hjärtebarnsfonden Syd. Det blev en lyckad och rolig dag fylld med lek i museet med 
Brios olika träleksaker, tågbanor mm och även nostalgiska återblickar i de olika 
montrarna där många klassiska träleksaker från olika årtionde fanns uppställda. Vi 
gjorde även ett besök i tomteverkstaden i källaren, dit även tomtefar hade återvänt 
till sin stuga för att dela ut en present till alla barn. Lekoseum hade även arrangerat 
en trevlig tipsrunda och sponsrade vinnaren med ett årskort för hela familjen till 
Lekoseum. Ett lyckat och roligt arrangemang dit vi gärna återvänder. 
 
 
I mitten av mars höll vi vårt Årsmöte på Elite Hotel i Lund. Alla medlemmar i 
Hjärtebarnsfonden Syd inbjöds att deltaga vid mötet och efter mötet serverades vi en 
god lunch. 
 
 
I början av april arrangerade vi åter igen, i samarbete med Räddningstjänst Syd, 
utbildningen ”Sjukvårdsutbildning Barn med HLR”. En träff som återkommit 
några år i rad nu och som varje år är mycket uppskattad av deltagarna. 
Räddningstjänst Syd håller i hela arrangemanget med utbildning samt fika i sina 
lokaler, där deltagarna får ta del av, både praktiskt och teoretiskt, vad man skall göra 
om någon får ett hjärtstopp och vad som kan orsaka detta samt vad man kan göra vid 
en olycka. Deltagarna får även träna på att utföra HLR i praktiken på HLR-dockor. 

https://www.hjartebarnsfonden.se/lokalt/syd/


 
 

 

 

 

 

 

 
I början av juni arrangerade vi en Friskvårdsträff i form av Ridträff.  
12 st hjärtebarn med föräldrar träffades för att gå på ridskola. Uppspelta och 
förväntansfulla fick alla barnen hjälpa till med att rykta, borsta och kratsa hovarna på 
de fyra hästar Miramiss, Makke, Romeo och Karisma. Barnen delades in i olika 
grupper och turades om att rida på hästarna. Utöver ridningen kunde man att njuta 
av medhavd picknick i gräset bredvid hagen eller spela kubb. När alla tre ridpass var 
avklarade, och sadlar m.m. avlägsnade från hästarna fick barnen hjälpa till med att 
släppa ut dem i hagen. En riktigt härlig utomhus dag med lugna fina hästar som ”tag 
hand om” våra hjärtebarn på bästa sätt. 
 
 
Astrid Lindgrens Värld var besöksmålet för årets Mamma-Barnhelg. Det blev en 
händelserik helg fylld av äventyr i sagornas värld, i augusti. På lördagen delade vi upp 
oss i mindre grupper och gick runt i parken och njöt av olika föreställningar och 
sevärdheter. Det fanns även tid för mycket lek vid hinderbanan och på Karlssons tak i 
ett fantastiskt väder. Efter en god middag lekte barnen och mammorna pärlade 
armband. Tyvärr bjöd söndagen på regn, men lite dåligt väder hindrade inte 
deltagarna från att ha en det fortsatt roligt. En rundtur i Saltkråkans värld och en 
härlig show om när Emil hissade upp Ida i flaggstången fanns bland annat som 
aktivitet tillsammans med fantastiska raggmunkar som avnjöts till lunch.  
 

I mitten av september bjöd vi in till en Föreläsnings- & Informationsträff på 
sjukhuset i Lund där kardiolog Katarina Hanséus tog oss med på en resa där hon 
berättade om hur man historiskt behandlat, upptäckt och opererat hjärtfel, men även 
vilka olika hjärtfel som finns och mycket mer spännande och intressent. En mycket 
givande kväll där det bjöds in till både information, frågor och samtal.  
 

Årets Pappahelg hölls i oktober. En helg som började med en bouleturnering på 
Boulebaren i Malmö och sedan fortsatte med en tur över Öresund till Köpenhamn där 
deltagarna checkade in på Hotell Tivoli. Senare på kvällen avnjöt man en superb  
3-rätters middag som alla varit med och tillagat under eftermiddagen, uppdelade i 
olika matlag. En mycket uppskattad och rolig helg av alla som var med. 

 
En blåsig helg i november träffades 12 st mammor på en Mammahelg på Örums 
Nygård på Österlen. Helgen inleddes med en fika, vilken följdes av en presentation av 
oss själva och våra historier om våra hjärtebarn. Fri tid spenderas med behandlingar, 
spa och avkoppling i mysig miljö. Kvällen avslutades med middag och söndagen 
ägnades åt en lång frukost, samling och avrundning av helgen, promenader och 
ytterligare chans till behandlingar och bad i spaavdelningen. 
 
 
Årets sista träff var en Pyssel- & Blomsterbindningsträff som arrangerades en 
söndag i november där deltagarna hade en härlig dag med fika, pyssel och pizza på 



 
 

 

 

 

 

 

Växtmästaren i Osby. 
Vi var fem mammor, fyra ungdomar och ett barn som fick inspiration till att göra fina 
planteringar och dörrdekorationer. Alla gjorde flera fina arrangemang att ta med hem 
för att pynta med inför julen. Inspirationen flödade och så mycket fint gjordes. 
 
På Julafton fick BUS/avdelning 67 ett traditionsenligt besök av Tomten. Ett mycket 
uppskattat inslag på julafton för de inskrivna hjärtebarn och föräldrar där Jultomten 
delade ut julklappar. Julklapparna köps in för pengar som Hjärtebarnsfonden Syd 
skänkt.  
 
Under året har vi återigen haft möjligheten att erbjuda hjärtebarnen i vår förening 
Bad/simning i varmvattenbassäng på Högevallsbadet i Lund. En uppskattad 
aktivitet där barn i olika åldrar, uppdelade i olika åldersgrupper, haft möjlighet att 
träna sin vattenvana och även fått simundervisning av simlärare vid vissa tillfällen, i 
varmt vatten. 
 
Under hösten bjöd även Hjärtebarnsfonden Väst in till en riksträff på Liseberg för 
ungdomar, där ungdomar från alla de olika föreningarna i landet var inbjudna att 
delta tillsammans med GUCH-representanter från olika delar av landet. En ungdom 
från Syd åkte och roade sig kungligt under en dag i Göteborg. 
 
 
Fikagruppen hade under året totalt 6 st fikaträffar på avdelning 67 på Barn- och 
ungdomssjukhuset (BUS) i Lund. 2 st personer har ingått i fikagruppen under år 
2017 och de har besökt avdelning 67 för att bjuda på fika samt ge information om 
Hjärtebarnsfondens verksamhet och existens, till föräldrar till inneliggande barn. 
 
 
Utöver de aktiviteter Hjärtebarnsfonden Syd arrangerat, har representanter från 
föreningen deltagit i riksförbundets arbete på förbundsråd och andra aktiviteter.   
 
 
Hjärtebarnsförbundet har under året 2017 haft en Förbundskongress och ett 
Förbundsråd i Stockholmsområdet. Vid Förbundskongressen i maj deltog Anna 
Larsson, Rosa Sörensen och Anna Holmes och vid Förbundsrådet i november var 
alla styrelsemedlemmar i landets olika föreningar inbjudna. Från Hjärtebarnsfonden 
Syd deltog Anna Larsson, Rosa Sörensen, Michaela Åblom och Anna Holmes som 
representanter för Hjärtebarnsfonden Syd. 
 
 
Hjärtebarnsfonden har även bjudit in till olika utbildningar under året, där en av 
våra medlemmar deltagit i Grundutbildning i oktober. Hjärtebarnsfonden har 
även bjudit in till en Intresseinformationsträff för Fikagrupp som hölls på 
Ronald McDonald Hus i Lund, där medlemmar i Hjärtebarnsfonden Syd, som 
eventuellt vill engagera sid i fikagruppen i Lund, kunde anmäla sitt deltagande och få 
information om vad det innebär. Ca 10 st medlemmar deltog i informationsträffen. 
 



 
 

 

 

 

 

 

 
Föreningen har tidigare år inbjudits till Specialpedagogiska skolmyndighetens 
(SPSM) regionala interesseråd för södra regionen. Denna arbetsgrupp består av ett 
flertal handikapporganisationer som ska hitta former för regional samverkan med 
intresseorganisationerna. 2017 har vi dock inte kunnat delta på den träff som 
arrangerats. 
 
Under år 2017 har Hjärtebarnsfonden Syd varit med och representerat 
Hjärtebarnsfonden vid olika välgörenhetsarrangemang.  
 
I februari arrangerade en av våra medlemmar ett Välgörenhets- & 
insamlingsarrangemang där insamling av pengar gjordes och skänktes till 
Hjärtebarnsfonden Syd och i samarbete med Karlskrona Hockey blev hjärtebarn 
tillhörande Karlskronas hemsjukhus inbjudna till en av SHL-laget Karlskronas 
hemmamatcher. Hjärtebarnsfonden Syd hade representanter på plats för att dela ut 
information om fonden och sälja armband.  
 
I september arrangerades Charity Trail i Smedstorp på Österlen av en annan av 
våra medlemmar. Detta arrangemang har olika motions- och tävlingslopp som man 
anmäler sig till och deltagaravgiften för de olika loppen skänktes till 
Hjärtebarnsfonden. Det fanns även ett Kids Trail; hinderbana för barn i olika ålderar. 
   
Styrelsen har under år 2017 haft 6 st protokollförda styrelsesammanträden; där 
alla 6 st varit fysiska sammanträde.  
 
Registrerat antal medlemmar i Föreningen per 2017-12-31 är:  
237 st (år 2016: 244 st) betalande medlemsfamiljer varav 43 st (år 2016: 49st) 
stödjande och 4 st (år 2016: 6 st) mistfamiljer. Totalt är 770 st (år 2016: 781) 
personer medlemmar i Hjärtebarnsfonden Syd. 
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Anna Larsson   Anna Brorsson               Michaela Åblom 
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Yvonne Asp   Hanna Billgren               Anna Carlsson   
 


