Verksamhetsberättelse 2017/2018
Medlemmar
Den 31 december 2017 hade Svenska Barnläkarföreningen (BLF) 2082 medlemmar registrerade varav
1910 även var medlemmar i Läkarförbundet. Under året tillkom 75 nya medlemmar. 2016 bytte
Läkarförbundet medlemsregister med stora driftsstörningar som följd. Detta påverkade
barnläkarföreningens medlemshantering negativt och webmaster Marianne Bergström gjorde ett
omfattande arbete med att försöka reda ut begreppen. Under 2017 återställdes ordningen i stort
sett. Föreningen har nu godtagbar överblick över medlemssituationen och förutsättningar för
medlemskommunikation via e-post.

Styrelsen
Ordförande
Vice ordförande
Vetenskaplig sekreterare
Facklig sekreterare
Kassör
Ledamöter
BLU-representant
Suppleant

Anna Bärtås
Anna-Karin Edstedt Bonamy
Ola Nilsson
Niklas Segerdahl
Fredrik Lundberg
Petter Borna, Per Brolin, Gunilla Drake, Lisa Törnudd, Åsa Hedblom
Henrik Hill
Anna-Maria Ho

Styrelsen inledde arbetet på Barnveckan i Göteborg 2017. Höstens internat hölls i samband med en
styrelseresa 8-12 september till Kroatien. Styrelsemöten hölls 15 december 2017 och 2 februari
2018. Däremellan cirka ett telefonmöte i månaden. Protokoll finns tillgängliga för medlemmar via
hemsidan.

Delföreningar
BLF:s delföreningar gör ett för barnsjukvården mycket viktigt och omfattande arbete med bland
annat utbildningsinsatser och framtagande av riktlinjer. Delföreningarna skriver egna årsberättelser.
Styrelsen och delföreningsrepresentanter har träffats vid två möten; dels i samband med
Barnveckan, dels den 15 december 2017.

Barnveckan
Barnveckan 24-27 april i Göteborg samlade över 1000 barnläkare, barnsjuksköterskor och
psykologer. Veckan gick med ett ekonomiskt överskott, se ekonomisk berättelse. I skrivande stund
ser vi fram emot Barnveckan i Västerås med redan 960 anmälda deltagare.

Remisser
Remisser har besvarats, de flesta i samarbete med delföreningar. Remissvaren kan läsas på
hemsidan.


Remiss angående införande av nyföddhetsscreening för cystisk fibros



För en god och jämlik hälsa - En utveckling av det folkhälsopolitiska ramverket SOU 2017:4
(ej publicerad på hemsidan än)



Nästa steg på vägen mot jämlik hälsa SOU 2017:47



HPV-vaccination av pojkar nr 02403-2016-3.4.4



LF policy för en mångfald av vårdgivare



Finansiering, subvention och prissättning av läkemedel – en balansakt SOU 2017:87
(ej publicerad på hemsidan än)



Revidering av Läkarförbundets etiska regler

Samordnat kunskapsstöd inom barnmedicin - ”Nationella PM”
BLF och SKL samarbetar sedan hösten 2016 i ett projekt som syftar till att ta fram en nationell
samling barnmedicinska PM, totalt cirka 300 stycken. Arbetet har gått långsammare än beräknat
eftersom SKL:s arbete med nationella programområden redan 2017 påverkade möjligheterna för att
ta fram och publicera nya PM. Bland annat har nödvändigt IT-system på SKL inte varit färdigt. Under
våren 2018 förändras förutsättningarna i samband med att det nationella arbetet med
programområden startar. Det barnmedicinska PM-arbetet kommer att införlivas i denna organisation
under programområdet för Barn och ungas hälsa. I väntan på att de ska vara startklara har BLF fått
godkännande från SKL att inom kort publicera färdiga PM på BLF:s webbsida. Mia Wede är kvar i
projektet under delar av 2018 och delaktig i att brygga över från ”nationella PM” till NPO för barn
och unga. Barnläkarföreningen kommer att vara en viktig samarbetspart för NPO.

ST-utbildning
SK-kurser
Utbildningsutskottet bestod under 2017 av Eva Albinsson (ordförande), Bodil Schiller, Ulrika
Uddenfeldt Vort, John Terlinder, Helena Velander och Estelle Naumburg. Utskottet gör ett
betydelsefullt arbete för ST-utbildningen i pediatrik och har regelbunden dialog med Socialstyrelsen
angående SK-kurser. Barnmedicin är en av de specialiteter som har flest ST-läkare och därav kan vi
ordna förhållandevis många SK-kurser; 6-7 per år. Pediatrik är således en av de specialiteter som får
arrangera flest kurser även om det ekonomiska utrymmet totalt sett minskat. För grenspecialiteterna
upphandlas en kurs per år. Prioritering av vilka SK-kurser som skall arrangeras årligen har gjorts av
BLF:s utbildningsutskott i samarbete med BLF:s styrelse, BLU och Socialstyrelsen. I november 2017
prioriterades SK-kurser för 2019-2022. Kursen ”basal neonatologi” kommer att gå varje år. Kurser
inom övriga barnmedicinska delmål har prioriterats lika och kommer att kunna hållas tre av fyra år
under perioden 2019-2022.

Fortbildning för specialister
Utbildningsutskottet har påbörjat ett arbete för förbättrad struktur för fortbildning för specialister.

Utbildningsenkät
Utbildningsutskottet och BLU genomförde för andra gången en enkät till landets ST-läkare med
huvudsyfte att ta reda på hur det fungerar med kursutbud. Informationen är viktig att ha inför
utbildningsutskottets dialog om SK-kurser med Socialstyrelsen. Resultaten finns publicerade på BLU:s

hemsida. 159 ST-läkare svarade på enkäten. Svarsfrekvensen var högre denna gång än 2016 men
fortfarande skillnad mellan olika orter. Enkäten kommer att skickas ut årligen.

Pediatrikcirkeln
Pediatrikcirkeln blev alltmer känd och etablerad som form för strukturerad lästid under ST. BLU har
vidareutvecklat konceptet och 2018 LIPUS-certifieras kursen.

Specialistskrivningen
2015 utvecklades en ny webbaserad modell för specialistskrivning och ansvaret för skrivningen
roterar mellan sjukvårdsregionerna. 2017 var Södra sjukvårdsregionen ansvarig och skrivningen
genomfördes 27 oktober. Möjlighet finns att skriva diagnostiskt eller ”skarpt”. 31 läkare godkändes.
Grattis till er!

BLF:s utskott för etik och barnets rättigheter
Utskottet utgjordes 2017 av Nina Nelson (ordförande), Lisa Törnudd, Anders Castor, Pär Ansved,
Kristin Lindblom, Nils Lundin, Pelle Baeck, Karin Ahlberg och Pernilla Leviner. Utskottet har handlagt
remisser och bistått styrelse och medlemmar i flera frågor gällande exempelvis journal via nätet,
omskärelse, oskuldskontroller och extremt dyra läkemedel.

Medlemskommunikation
Tidningen Barnläkaren
Barnläkaren utkom med sex nummer 2017 och hittills 2018 två. Redaktör är Margareta Munkert
Karnros och i redaktionskommittén har ingått Hugo Lagercrantz, Josef Milerad, Göran Wennergren,
Anette Sjöstedt (2017), Catarina Almqvist Malmros, Ola Nilsson och Anna Bärtås. Tidningen
distribueras till BLF:s medlemmar via post och finns tillgänglig för alla på den alltmer välbesökta
hemsidan www.barnlakaren.se. Under året har diskuterats om tidningen skulle ges ut enbart online
men enligt ett styrelsebeslut behålls papperstidningen tills vidare.
1/2017 Diabetes

5/2017 Immunbrist hos barn

2/2017 Allergi

6/2017 Metabola sjukdomar

3/2017 Barncancer

1/2018 Föräldraskap

4/2017 Epilepsi

2/2018 Gastroenterologi

Hemsida och sociala medier
Barnläkarföreningens hemsida är nu väl utvecklad med 4000-6000 besökare per månad. De flesta
delföreningarna har sina sidor i den gemensamma strukturen. Nyheter publiceras regelbundet.
Facebooksidan har över 1000 gillare och även där publiceras nyheter, lästips, aktuella frågor för
barnläkare och andra intresserade. Barnveckan 2018 finns också på Instagram.

ACTA Pediatrica
ACTA Pediatrica utges sedan 2016 enbart on-line. BLF:s medlemmar är oförändrat prenumeranter
och når tidningen genom en inloggning via hemsidan. Ett medlemsmail skickas ut när ett nytt
nummer finns tillgängligt och en sammanfattning görs i varje nummer av Barnläkaren.

Övriga aktiviteter
Barn, klimat och hälsa
Ett policydokument är framtaget och publicerat på hemsidan för att uppmana barnläkare att ta
ansvar i miljöfrågan.

Almedalen
Barnläkarföreningen representerades i år av Gunilla Drake och Anna Bärtås. Anna deltog vid ett
samtal kring barn och alkohol ordnat av Systembolaget och det bjöds flera tillfällen till möten med
beslutsfattare och myndighetspersoner.

Internationellt samarbete
Ett arbete är påbörjat för att öka och strukturera BLF:s deltagande i internationella sammanhang.
Lars Gelander och Maria Mossberg är utsedda till representanter i EAP (European Academy of
Paediatrics) respektive IPA (International Pediatric Association). Barnläkarföreningen har även
tillfrågats att delta i ett av Läkarförbundet initierat samarbete med den kubanska läkarföreningen
med start hösten 2018.

Åldersbedömning
En metod för medicinsk åldersbedömning sattes upp av Rättsmedicinalverket (RMV) 2016.
Barnläkarföreningen har haft dialog med Socialstyrelsen och RMV och även till Socialdepartementet
fört fram synpunkter på metoder och rutiner.

Journal via nätet
Ett för barnsjukvården aktuellt och övergripande ämne är journaltillgång via nätet. Inera AB som står
för det nationella regelverket och utvecklingen går snabbt framåt med allt fler tjänster och uppgifter
tillgängliga. Barnläkarföreningen har i olika sammanhang framhållit behovet av att ta hänsyn till
barns specifika situation och behov. En sammanställning av det som gjorts finns på hemsidan.

Ekonomi
Räkenskapsåret 2017 gick med ett överskott på ungefär 678 000 kr. Intäkterna från barnveckan 2017
och annonsering i barnläkaren var bättre än föregående år. Inhämtande av medlemsintäkter via SLF
fungerade och resulterade i fler inbetalade medlemsavgifter. Ändringen av Acta Pediatrica från
papperstidning till onlinetidskrift har medfört lägre kostnader även om föreningen fått dras med
vissa eftersläpande avgifter förknippade med ändringen av avtalet. Allmän kostnadskontroll har
bidragit till att förbättra det negativa resultatet från 2016. BLF:s totala behållning var:
2015

3,4 miljoner kr,

2016

2,4 miljoner kr,

2017

3,1 miljoner kronor.

Medlemsavgiften för aktiva medlemmar och pensionärer har behållits på oförändrade nivåer, 700
respektive 300 kronor per år.
Växjö 28 mars 2018

Anna Bärtås,
ordförande

