
 

Verksamhetsberättelse 2018/2019 
Medlemmar 
Svenska Barnläkarföreningen har en positiv utveckling vad gäller antal medlemmar. 
Föreningen hade 2018-12-31 2109 medlemmar varav 1987 även var medlemmar i Sveriges 
Läkarförbund. 2017-12-31 var antalet 2082 respektive 1910.  
14 medlemmar har avlidit. 49 har avslutat medlemskapet själva eller avslutats på grund av 
utebliven medlemsavgift flera år och uteblivet svar på e-post och brev. Föreningen har fått 
88 nya medlemmar.  

Styrelsen 
Ordförande  Anna Bärtås 
Vice ordförande Henrik Arnell 
Vetenskaplig sekreterare Synnöve Lindemalm 
Facklig sekreterare  Niklas Segerdahl 
Kassör  Svetlana Lajic  
Ledamöter Per Brolin, Gunilla Drake, Anna Olivecrona, Maria van der Pals, 

Anna-Karin Edstedt Bonamy 
BLU-representant  Henriette Loizos 
Suppleant  Matias Hagman 

Styrelsen inledde arbetet på Barnveckan i Västerås. Höstens internat hölls i Båstad 10-11 
september. Styrelsemöten hölls 29 november 2018 och 5 februari 2019. Däremellan cirka ett 
telefonmöte i månaden. Protokoll finns tillgängliga för medlemmar via hemsidan. 

Delföreningar och intresseföreningar 
BLF:s del- och intresseföreningar 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 29 november 2018. 

Delföreningar 2018/2019 
BLF's delföreningen för Allmänpediatrik och Hälsovård 
BLF's delförening för barninfektioner 
BLF's delförening för barn som far illa 
BLF's delförening för endokrinologi och diabetes 
Global Barn- och Ungdomshälsa 
Svensk Barnfetmaföreningen 
Svensk Barnkardiologisk förening 
Svensk Barnnefrologisk förening 
Svensk Barnreumatologisk förening 
Svensk förening för pediatrisk akutsjukvård 

http://www.barnlakarforeningen.se/medlemsinfo/protokoll/


Svensk förening för Ungdomsmedicin 
Svensk Neuropediatrisk förening 
Svenska Barnläkarföreningens sektion för barn- och ungdomsallergologi 
Svenska föreningen för pediatrisk gastroenterologi, hepatologi och nutrition 
Svenska Neonatalföreningen 

Intresseföreningar 2018/2019 
Arbetsgruppen Barnvaccinationer 
Arbetsgruppen för medfödda ämnesomsättningssjukdomar 
Barnendokrinologiska sällskapet, BES 
BLF's arbetsgrupp, Cystisk fibros 
BLF's sektion för Pediatrisk hematologi och onkologi, PHO 
Vårdplaneringsgruppen för pediatrisk hematologi, VPH 
Svensk Barnsmärtförening 
Svensk Förening för Medicinsk Genetik 
Svenska Barnläkarföreningens Intresseförening för Barn och Läkemedel 

Barnveckan 
Barnveckan har utvecklats till landets största utbildningsaktivitet för barnläkare och 
barnsjuksköterskor. På senare år har evenemanget även lockat flera andra av 
barnsjukvårdens professioner. Barnveckan 23-26 april 2018 ordnades i Västerås och samlade 
långt över 1000 deltagare. Temat var ”Barnets bästa”. Veckan gick med ett ekonomiskt 
överskott, var god se ekonomisk berättelse. I skrivande stund ser vi fram emot Barnveckan i 
Örebro med temat ”Det svårt sjuka barnet” med redan drygt 800 anmälda deltagare. 

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

• Sveriges Läkarförbunds marknadsföringsregler (meddelat att vi står bakom enligt 
styrelsebeslut 18-04-12) 

• Lägesrapport till regeringen angående barnvaccinationer (Vaccinationsgruppen/HÖV) 

• Vissa kirurgiska ingrepp i könsorganen DS 2018/11  

• Ändring av det kön som framgår av folkbokföringen DS 2018:17  

• Svår kombinerad immunbrist (SCID), screening med analys av TREC i blod 

• Sveriges Läkarförbunds ledarskapspolicy 

Samarbete och samordning med NPO barn och unga 
I syfte att skapa en mer jämlik vård i landet har Sveriges kommuner och landsting (SKL) 
initierat 18 nationella programområden (NPO). Barn och ungdomars hälsa utgör ett 
prioriterat sådant område. Arbetet startades våren 2018. Uppdraget består i att: 

• Leda och samordna kunskapsstyrningen inom aktuellt fält 

• följa upp och analysera sitt område, göra behovsanalyser och GAP-analyser (till 
exempel identifiera när det saknas kunskapsstöd) 

• Bidra i arbetet med hur relevanta nationella kvalitetsregister utvecklas och används 

• Omvärldsbevaka 

• Ordnat införande/ordnad utfasning av läkemedel/behandlingar 

• Nivåstrukturering (det första uppdraget till gruppen handlade om detta) 



• Bidra i arbete med eventuella statliga satsningar 
För NPO barn- och ungdomars hälsa är sydöstra sjukvårdsregionen värdregion och Simon 
Rundqvist är ordförande. NPO arbetar i nära samarbete med SKL men också med 
Socialstyrelsen. Samarbete har etablerats med BLF. Barnläkarföreningens arbete med 
nationella PM har bryggats över till NPO. Ordföranden för BLF deltog i möte med NPO i 
augusti. NPO:s ordförande Simon Rundqvist deltog vid delföreningsmötet i november.  

Utbildningsutskottet 
Utbildningsutskottet bestod under 2018 av Eva Albinsson (ordförande), Bodil Schiller, Ulrika 
Uddenfeldt Vort, John Terlinder, Helena Velander, Marie Fredriksson, Åsa Myrelid, Daniel 
Holmgren och Anna Österberg. Adjungerade till utskottet har varit Synnöve Lindemalm och 
Anna Bärtås för BLF och Henriette Loizos för BLU.  
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. 
Prioritering av vilka SK-kurser som skall arrangeras årligen har gjorts av BLF:s 
utbildningsutskott i samarbete med BLF:s styrelse, BLU och Socialstyrelsen. 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 ett pågående arbete för förbättrad struktur för fortbildning för 
specialister. 

Specialistskrivningen 
2015 utvecklades en webbaserad modell för specialistskrivning och ansvaret för skrivningen 
roterar mellan sjukvårdsregionerna. 2018 var Stockholm/Gotland ansvariga och skrivningen 
genomfördes 26 oktober. Möjlighet finns att skriva diagnostiskt eller ”skarpt”. 23 läkare 
godkändes. Grattis till er! 

BLU Barnläkare under utbildning 
BLU driver ett brett arbete för att förbättra ST-utbildningen i barn- och ungdomsmedicin. 
Den årliga utbildningsenkäten har genomförts. Frågan om studietid för ST-läkare har särskilt 
lyfts efter enkäten. BLU har tagit fram checklistor och bedömningsverktyg som presenteras i 
samband med Barnveckan. Föreningen utser också mottagare av det ärofyllda priset Årets 
ST-handledare i pediatrik. Henriette Loizos har varit ordförande 2018. 

BLF:s utskott för etik och barnets rättigheter 
Utskottet utgjordes 2018 av Nina Nelson (ordförande), Pernilla Leviner, Lisa Törnudd, Anders 
Castor, Kristin Lindblom, Nils Lundin, Pelle Baeck, Anna Bärtås. Utskottet har handlagt 
remisser och bistått styrelse och medlemmar i flera frågor gällande webtjänster för barn, 
handläggning vid senabort, extremdyra läkemedel och arbetet med barncertifiering av 
sjukvård. I december skrevs och publicerades ett uttalande gällande etiska och barnrättsliga 
aspekter på medicinsk åldersbedömning.  



Medlemskommunikation 
Tidningen Barnläkaren  
Barnläkaren utkom med sex nummer 2018 och hittills 2019 två. Redaktör är Margareta 
Munkert Karnros och i redaktionskommittén har ingått Hugo Lagercrantz, Josef Milerad, 
Göran Wennergren, Catarina Almqvist Malmros, Synnöve Lindemalm och Anna Bärtås. 
Tidningen distribueras till BLF:s medlemmar via post och finns tillgänglig för alla på den 
alltmer välbesökta hemsidan www.barnlakaren.se. Varje nummer har ett tema och en 
gästredaktör. 
1/2018  Föräldraskap, Huga Lagercrantz 
2/2018 Gastroenterologi, Björn Fischler 
3/2018 Barnmedicinska milstolpar, Göran Wennergren och Hugo Lagercrantz 
4/2018 Barn och psykofarmaka, Kerstin Arnsvik Malmberg 
5/2018  Neonatologi – nya patientgrupper, Beatrice Skiöld 
6/2018 Barn och drogberoende, Ihsan Sarman 
1/2019 Forskning, Ola Nilsson 
2/2019 Barn och infektioner, Anna Nilsson 

Hemsida och sociala medier 
Barnläkarföreningens hemsida, www.barnlakarforeningen.se , 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 har en separat hemsida och finns 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. 

Riktlinje för sponsring 
En riktlinje angående kommersiell sponsring av föreningens aktiviteter har tagits fram och 
publicerats på hemsidan. Klicka på länken ovan 

Internationellt samarbete 
Barnläkarföreningen har en långsiktig målsättning att öka det internationella samarbetet. 
Delföreningen för global hälsa driver ett mycket aktivt arbete med detta syfte. Lars Gelander 
och Maria Mossberg är sedan 2018 utsedda representanter i EAP (European Academy of 
Paediatrics) respektive IPA (International Pediatric Association). Lars har deltagit vid två EAP-
möten under året och rapporterat till styrelsen. BLF:s ordförande har även deltagit i 
inledningen av ett av Läkarförbundet initierat samarbete med kubanska läkare med start 
hösten 2018.  
  

http://www.barnlakaren.se/
http://www.barnlakarforeningen.se/
http://www.barnlakarforeningen.se/wp-content/uploads/2019/02/BLFs-Riktlinjer-f%C3%B6r-sponsring-slutversion.pdf


Exempel på övriga områden föreningen arbetat inom 
Barn och läkemedel 
E-ped: Beslutstödet ePed med substansspecifika läkemedelsinstruktioner och 
rimlighetkontroll håller på att eller har implementerats i 17 av 21 regioner. Regionerna har 
skapat lokala ePed-redaktioner som ansvarar för det lokala arbetet. Den centrala ePed-
redaktionen finns vid Astrid Lindgrens Barnsjukshus, Karolinska. Flera journalsystem har 
under året helt integrerat ePed. Som alternativ finns en weblösning för de barnkliniker som 
saknar integrering. 

Restnoterade läkemedel: Ett komplext och tilltagande problem med många faktorer som 
samverkar. BLF har genom den Nationella Läkemedelsstrategin varit delaktiga i flera 
nationella möten där problemet med restnoterade läkemedel kartlagts. Barnpopulationen är 
särskilt utsatt och där barns behov uppmärksammats i denna fråga. BLF arbetar för att det 
nationellt ska skapas en ”barnnod” där information om och förslag på alternativ vid 
restnoteringar effektiv ska kommuniceras till barnsjukvården. 

Kostnad för läkemedel innan beslut från NT-råd och/eller TLV: Frågan om kostnad för 
läkemedel mellan klinisk prövning och beslut från NT-råd eller TLV har uppmärksammats av 
Nationella Läkemedelsstrategin. BLF är här aktiva då det är ett stort problem inom 
barnsjukvården med extremt dyra läkemedel och ett otydligt kostnadsansvar. 
BLF har hjälpt till att kartlägga problemet och fortsatt arbete kommer ske under 2019. 

Best practise vid iordningsställande av läkemedel: Läkarförbundet med hjälp av ePed-
nätverket har genomfört ett arbete där ”Best practise” vid iordningsställande av läkemedel 
fastställts. Inom barnsjukvården har det saknats standard för hur olika moment vid 
iordningsställande ska utföras på säkrast sätt. Detta tvärprofessionella projekt inom 
barnsjukvård är en förebild för läkemedelshantering inom sjukvård i Sverige. 

Spädbarnsmisshandel 
Efter SBU:s rapport Skakvåld – Triadens roll vid medicinsk utredning av misstänkt skakvåld 
har Delföreningen för barn som far illa i samverkan med styrelsen drivit ett brett arbete för 
att öka medvetenhet om spädbarnsmisshandel. Ett nytt vårdprogram har tagits fram. 
Socialstyrelsen har uppvaktats om att ta fram en nationell riktlinje.  

Palliativ vård för barn 
Frågan uppmärksammades i samband med mediakritik mot Lilla Ersta och en debattartikel 
skrevs som publicerades i Svenska dagbladet.  

Assistansfrågan och Försäkringskassan 
Assistansfrågan har drivits i media och mot beslutsfattare. Nu finns ett glädjande förslag till 
lagändring. Delföreningen för endokrinologi och diabetes har tillsammans med 
Försäkringskassan gjort ett utvecklingsarbete med syfte att förbättra och förenkla 
intygsskrivandet för barnläkare. 

Växjö 4 mars 2019 
Anna Bärtås, ordförande 


