
1 
 

 
 

Verksamhetsberättelse 2021/2022  
 
Medlemmar  
Antalet medlemmar i Svenska Barnläkarföreningen (BLF) var sammanlagt 2136 i mars 2022, 
vilket är väsentligen oförändrat jämfört med de närmast föregående tre åren.  
 
Styrelsen  
Ordförande: Lena Hellström-Westas 
Vice ordförande: Anna Olivecrona 
Vetenskaplig sekreterare: Ulrika Ådén 
Facklig sekreterare: Per Brolin 
Kassör: Svetlana Lajic  
Ledamöter: Henrik Arnell, Anna Bärtås, Matias Hagman, Niklas Segerdahl, Lovisa Sjögren 
BLU-representant: Catrin Hansson/Elin Hoff  
Suppleant: Peter Almgren 
 
Webmaster: Marianne Bergström (till september 2021) 
Valberedning: Lisa Törnudd, Estelle Naumburg, Petter Borna 
Revisorer: Rolf Pettersson, Pia Laurin 
 
BLF:s representant i EAP (European Academy of Paediatrics): Lars Gelander 
BLF:s representant i IPA (International Pediatric Association): Helena Hildenwall 
 
Den nya BLF-styrelsen inledde arbetet direkt efter årsmötet 21 april 2021, som hölls via zoom på 
grund av covid-19 pandemin, och då Barnveckan i Växjö ställts in av samma anledning.  
 
BLF styrelsen genomför årligen två arbetsinternat. Det första var planerat till 20-21 september 
2021, men på grund av pandemin fick det ändras till ett hybridmöte på två halvdagar som hölls 
samma datum på Svenska Läkaresällskapet i Stockholm. Nästa styrelsemöte hölls också som 
hybridmöte på Högberga gård 31/-1/2 2022, då några deltagare inte kunde vara på plats på 
grund av pandemirestriktioner. Styrelsemöten har skett via zoom cirka en gång per månad, och 
vid några tillfällen har extra möten genomförts med kort varsel. Vid två tillfällen har längre 
styrelsemöten hållits i anslutning till styrelsens sammanträden med delföreningarnas 
ordförande. 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 och vårdprogram. 
Delföreningarna skriver egna årsberättelser. Delföreningsmöte via zoom har hållits vid två 
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tillfällen, 21 april 2021 och 25 november 2021. Ett delföreningsmöte är planerat till 30 mars 
2022 efter Årsmötet. På delföreningsmötena presenterar representanter (vanligen ordförande) 
aktuella frågor inom delföreningarna, intresseföreningarna samt BLFs etik- och utbildnings-
utskott. Under 2021 diskuterades bl.a. följande ämnen: Barnveckan, utbildningsfrågor, digital 
strategi (hemsida, medlemsregister, GDPR mm), webinarier, jävsdeklarationer, remisshantering, 
och covid-19 pandemin, var god se separata protokoll på BLFs hemsida. Arbetet inom BLFs 
delföreningar och intresseföreningar är helt avgörande för BLF:s verksamhet.  BLF-styrelsen vill 
framföra ett stort tack till alla del- och intresseföreningar för gott samarbete under året och för 
alla värdefulla initiativ och bidrag, remissvar och mycket mer. 
 

Delföreningar 2021/2022  

BLF's delförening för Allmänpediatrik och Hälsovård  
Svensk barninfektionsförening 
BLF's delförening för barn som far illa (BSFI) 
Svensk Förening för Pediatrisk Endokrinologi och Diabetes (SFPED) 
Global Barn- och Ungdomshälsa (GBUH) 
Svensk Barnfetmaförening 
Svensk Barnkardiologisk förening  
Svensk Barnnefrologisk förening  
Svensk Barnreumatologisk förening  
Svensk förening för pediatrisk akutsjukvård (SWEPEM) 
Svensk förening för Ungdomsmedicin 
Svensk Neuropediatrisk förening  
Svenska Barnläkarföreningens delförening för allergi och lungmedicin 
Svenska föreningen för pediatrisk gastroenterologi, hepatologi och nutrition  
Svenska Neonatalföreningen  
 
Intresseföreningar 2021/2022  
Arbetsgruppen Barnvaccinationer  
Svensk förening för medfödda metabola sjukdomar  
BarnEndokrinologiska sällskapet  
Barnläkare under utbildning, BLU 
BLF's arbetsgrupp, Cystisk fibros  
BLF's sektion för Pediatrisk hematologi och onkologi, PHO  
BLF’s utskott för Etik och Barnets rättigheter 
Svensk Barnsmärtförening  
Svensk Förening för Medicinsk Genetik  
Svenska Barnläkarföreningens Intresseförening för Barn och Läkemedel  
SwePedMed 
 
Barnveckan  
Barnveckan 2021 var initialt planerad till april men behövde på grund av pandemin flyttas till 27-
30 september.  Barnveckan, som arrangerades av Karolinska Universitetssjukhuset blev en stor 
succé med rekordstort deltagande (drygt 1300 registrerade). Mötesformatet blev ett s.k. 
hybridmöte, dvs både virtuellt och med deltagare  på plats. Detta var nödvändigt på grund av 
gällande smittskydds- och reserestriktioner som skiljde sig åt mellan olika regioner, och det 
fungerade utmärkt.  
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Barnkliniken i Halmstad är värd för nästkommande Barnveckan som initialt var planerad till 
Tylösand 28-31 mars 2022. Då covid-19 pandemin och smittspridningen i början av 2022 tog ny 
fart med omicron-varianten bedömdes det inte som möjligt att genomföra Barnveckan, som 
därför flyttades fram till 22-25/5 2023 (vecka 21). Den fortsatta planeringen för Barnveckan är 
att den 2024 arrangeras av Linköping och 2025 i Uppsala. Vi ser mycket fram emot dessa viktiga 
veckor med utbildning, fortbildning, vetenskap och kollegiala möten!  
Under 2022-23 planeras intensifierade utbildningsinsatser, både lokalt och via delföreningar, för 
ST-läkares utbildningsbehov och barnläkares fortbildning.  

 
Samarbete och samordning med NPO barn och ungdomars hälsa 
Nationella programområden (NPO) inrättades 2018 av Sveriges kommuner och regioner (SKR) 
med syfte att bl.a. skapa en mer jämlik vård i landet. NPO Barn och ungdomars hälsa leds av 
ordförande och barnläkaren Simon Rundquist. BLF och dess delföreningar har en tät och nära 
dialog med NPO Barn och ungdomars hälsa och uppskattar detta samarbete. Under covid-19 
pandemin har NPO Barn och ungdomars hälsa arrangerat återkommande diskussioner där BLF 
inbjudits tillsammans med nationella aktörer och myndigheter såsom BO, BRIS, Skolverket, 
Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten m.fl. Även andra kontakter har tagits mellan BLF och NPO 
i aktuella frågor. Vi fortsätter att aktivt arbeta för att integrera den kompentens och kunskap 
som finns inom BLF:s delföreningar i NPO-strukturen. 
 

Utredning: En sammanhållen god och nära vård för barn och unga 
(SOU 2021:34/78) 
Regeringen tillsatte 2019 utredningen Utredning om en god och sammanhållen vård för barn och 
unga S 2019:05. Utredningen syftar till att uppnå likvärdig vård vid fysisk och psykisk hälsa, 
inkluderat förebyggande och hälsofrämjande insatser och sammanhållna vårdkedjor för barn och 
unga. Delbetänkande lämnades maj 2021, slutbetänkande lämnades i oktober 2021. BLF har 
lämnat remissvar på bägge betänkanden och varit positiva till utredningens förslag.  

 
Remisser  
Ett flertal remisser har besvarats under året, många i samarbete med delföreningar och 
arbetsgrupper. Rutiner för optimera remissbesvarande är under utarbetande, då remissinflödet 
till BLF kommer både från myndigheter, Svenska Läkaresällskapet och Sveriges läkarförbund. 
Myndigheter skickar ibland även direkt till delföreningarna. Remissvaren kan normalt läsas på 
hemsidan (under fliken för medlemsinformation), men i samband med omläggning av hemsidan 
har remissvaren inte uppdaterats 2021 – men det är på gång. Remisser som vi besvarat under 
detta verksamhetsår inkluderar bl.a. följande: 

• SOU 2021:34 Delbetänkande: Börja med barnen! En sammanhållen god och nära 
vård för barn och unga.  

• Förslag till ändring i Socialstyrelsens föreskrifter (HSLF-FS 2020:81) Förslag till ändring 
om sjuksköterskors behörighet att ordinera läkemedel för vaccination mot 
sjukdomen covid-19. 

• Nationellt vårdprogram ”Långtidsuppföljning efter barncancer” (besvarat av BLFs 
sektion för pediatrisk hematologi och onkologi) 

• FoHM: Rekommendationer för vaccination mot covid-19 för barn 5-11 år. 
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• SOU 2021:43 ’’Ett förstärkt skydd mot sexuella kränkningar’’ (kapitel 9).  

• SOU 2021:78: ”Slutbetänkande av utredningen om en sammanhållen god och nära vård för 
barn och unga”.  

• Ju2021/03751: Utkast till lagrådsremiss  (Dnr S2021/07285): ”Vissa kirurgiska ingrepp i 
könsorganen och ändring av det kön som framgår i folkbokföringen”. 

• SOU 2021:84 Delbetänkande: ”Granskning av Rättsmedicinalverkets metod för medicinsk 
åldersbedömning i asylprocessen”. 

• SKR/NPO: "Nationellt vårdprogram för 22q11deletionssyndrom". 

• Förslag till ändring (HSLF-FS 2021:XX) i Läkemedelsverkets föreskrifter om ändring i 
om förskrivning av vissa livsmedel (LVFS 1997:13). LMV Dnr 3.1.1-2021-078556 (svar från 
BLFs delförening Svensk Förening för Medfödda Metabola Sjukdomar) 

• S2019/04510/FS: Konsekvensutredning om anmälningsplikt för rotavirusinfektion  

Nedanstående remisser har BLF avstått från att besvara (bedömts som ej relevanta): 
• NPO Äldres hälsa: ”Personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp i palliativ vård”   
• SOU 2021:80 ”Reglering av privata sjukvårdsförsäkringar”  
• SOU 2021:71 Remiss av betänkandet ”Riksintressen i hälso- och sjukvården – stärkt statlig 

styrning för hållbar vårdinfrastruktur”  
• Utkast lagrådsremiss ”Nya regler för organdonation”  
• Socialdepartementet (S2019/03056) ”Slutrapport Nationell insamling av registeruppgifter 

från primärvården”  
• Socialstyrelsen (dnr 4.1-17943/2021) ”Förslag till nya föreskrifter och allmänna råd om 

särskilt förordnande att utöva läkaryrket”  
• SOU 2021:41 ”Remittering av betänkandet VAB för vårdåtgärder i skolan”  
• SOU 2021:59 ”Vägen till tillgänglighet – långsiktig, strategisk och i samverkan” 

(S2021/05439). 
• SLS Expertgrupp: ”Nationellt vårdprogram för misstänkt och bekräftad covid-19” (v3.0 

20210630) 
• SOU 2021:39 ”Ombuds tillgång till vård- och omsorgsuppgifter och förenklad 

behörighetskontroll inom vården”. 
• Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2005:10) om ”Kriterier för 

bestämmande av människans död på remiss från Socialstyrelsen”  
• SOU 2021:95 ”Gårdsförsäljning alkoholdryck”  

 
Utbildningsutskottet 
Ledamöter i Utbildningsutskottet är för: Sjukvårdsregion Mellansverige: Eva Albinsson och Åsa 
Myrelid (ordförande); Norra Sjukvårdsregionen: Per Friskopp och Sara Liljeholm (t.o.m. okt 2021, 
Cathrine Foyn Bruun (okt-jan) därefter vakant); Stockholms Sjukvårdsregion: Eva Wesslén 
Eriksson och Anna Undeman Asarnoj; Sydöstra Sjukvårdsregionen: John Terlinder och Carin 
Widén, vilka i februari 2022 ersattes av Anna Röckert och Emilie Kronqvist; Södra 
Sjukvårdsregionen: Martin Klasson och Michele Compagno; Västra Sjukvårdsregionen: Thomas 
Hagedorn och Daniel Holmgren. Adjungerade till utskottet har varit Ulrika Ådén och Lena 
Hellström Westas för BLF-styrelsen och Catrin Hansson/Elin Hoff för BLU. 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.regeringen.se%2Frattsliga-dokument%2Fstatens-offentliga-utredningar%2F2021%2F05%2Fsou-202139%2F&data=04%7C01%7Culrika.aden%40ki.se%7C571c854ab9b1403c117908d9370c036a%7Cbff7eef1cf4b4f32be3da1dda043c05d%7C0%7C0%7C637601348374329466%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=TVa8UYuVU9tH4rEmz8yYTbAMxjPa9Odidr55tLTg5gE%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.regeringen.se%2Frattsliga-dokument%2Fstatens-offentliga-utredningar%2F2021%2F05%2Fsou-202139%2F&data=04%7C01%7Culrika.aden%40ki.se%7C571c854ab9b1403c117908d9370c036a%7Cbff7eef1cf4b4f32be3da1dda043c05d%7C0%7C0%7C637601348374329466%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=TVa8UYuVU9tH4rEmz8yYTbAMxjPa9Odidr55tLTg5gE%3D&reserved=0
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Under det gångna året har utskottet arbetat med att uppdatera utbildningsboken för ST i Barn- 
och ungdomsmedicin så att den är anpassad för SOSFS 2015:8 så väl som HSLS-FS 2021:8. Den 
nya versionen kommer att publiceras under det kommande året. 
  
Trots att barn- och ungdomsmedicin är en av de specialiteter som erbjuds flest statligt 
finansierade kursen finns inte ekonomiskt utrymme att erbjuda kurser som svarar mot alla 
delmål årligen, utan i dialog med Socialstyrelsen planeras SK-kurserna så att alla delmål ska 
täckas under en period om 2–3 år. 
 
Specialistskrivningen genomförs årligen i samarbete mellan BLF:s utbildningsutskott och landets 
studierektorer i pediatrik. Ansvaret roterar mellan sjukvårdsregionerna och hösten 2021 
ansvarade ST-studierektorerna i Sjukvårdsregion Mellansverige för specialistskrivningen för 
andra gången sedan starten 2015. Skrivningen kan göras som del i specialistexamen respektive 
diagnostiskt, och intresset har ökat successivt för båda alternativen. Hösten 2021 genomförde 34 
blivande barnläkare den skarpa skrivningen (jfr 17 st 2015) och under samma tidsperiod har 
antalet anmälda till den diagnostiska skrivningen ökat från ca 200 till drygt 300.  
  
Fortbildning för specialister 
Utbildningsutskottet har även ett pågående arbete för förbättrad struktur för fortbildning för 
specialister och rekommendationer finns publicerade på BLFs hemsida. 
 
BLU - Barnläkare under utbildning  
BLUs styrelse april-september 2021 bestod av: Catrin Hansson/Elin Hoff (ordförande), Ulrika 
Härenstam (vice ordförande), Petra Sandén, Sara Olivecrona, Henriette Loizos, Andri Lemarquis, 
Itay Zamir och Antonio Loizos. Vid BLUs årsmöte, i samband med Barnveckan 2021, valdes en ny 
styrelse för 2021/2022 som består av Elin Hoff (ordförande), Catrin Hansson (vice ordförande), 
Petra Sanden (sekreterare), Sara Olivecrona (ekonomiansvarig), Itay Zamir (YEAP representant), 
Kristoffer Björkman och Mia Jucovic.  
 
BLU arbetar kontinuerligt för att förbättra ST-utbildningen i barn- och ungdomsmedicin, vilket 
2021 blev en utmaning på grund av covid-19 pandemin. Under året hölls återkommande 
utbildnings-fokuserade webinarier i samarbete med BLF. Höstkonferensen 2021 är framflyttad 
till 5-6 maj 2022 pga covid-19 pandemin. BLU har nominerat och delat ut priset för årets 
handledare 2021 som tilldelades Karin Ohlin Graffner, Barnkliniken Halmstad. BLU har haft en 
artikelserie riktat speciellt till ST läkare "värt att veta " i tidningen Barnläkaren. 

 
BLF:s utskott för etik och barnets rättigheter  
BLF:s utskott för etik och barnets rättigheter bistår BLF styrelsen och medlemsföreningar i olika 
frågor som rör etik och barns rättigheter. Utskottet utgjordes 2021-2022 av Lisa Törnudd 
(ordförande), Anna Bärtås (BLF styrelse), Anders Castor, Nina Nelson, Kristin Lindblom, Nils 
Lundin, Anna Ahlin, och Pernilla Leviner (adj).   
 
Medlemskommunikation 
Tidningen Barnläkaren  
Barnläkaren utkommer årligen med sex nummer och hittills under 2022 har två nummer 
publicerats. Chefredaktör är Margareta Munkert Karnros, ansvarig utgivare har varit Lena 
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Hellström Westas, vetenskapsredaktör Ulrika Ådén, kulturredaktör Göran Wennergren. I 
redaktionsrådet ingår Hugo Lagercrantz, Josef Milerad, Göran Wennergren, Anna Undeman 
Asarnoj och Ulrika Ådén. 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, se nedan de hittills publicerade numren 2021-2022. 
  
1/2021 Acta Paediatrica 100-år, redaktörer Hugo Lagercrantz och Göran Wennergren 
2/2021 Allergi, redaktörer Anna Asarnoj och Jon Konradsen 
3/2021 Covid-19, redaktör Olof Hertting  
4/2021 Unga och psykisk hälsa, redaktör Lotta Borg Skoglund 
5/2021 Juridik i pediatriken, redaktör Ulrika Sandén  
6/2021 Ungdomsmedicin, redaktör Charlotte Nylander 
 
1/2022 Barnonkologi, redaktör Arja Harila-Saari 
2/2022 Barngastroenterologi, redaktör Robert Saalman 
 
Hemsida, sociala medier och nyhetsbrev  
Barnläkarföreningens hemsida, www.barnlakarforeningen.se har senaste åren haft 4000-6000 
besökare per månad. Nyheter publiceras regelbundet på hemsidan, och ett kalendarium finns 
tillgängligt där bl.a. relevanta möten, kurser och utbildningsaktiviteter annonseras. Redan hösten 
2020 bedömdes det dock att hemsidan behövde moderniseras, många upplevde att det var svårt 
att navigera i den och att det var många onödiga ”flikar”. BLF-styrelsen skapade av denna 
anledning en arbetsgrupp för uppdatering av hemsidan. Flera webföretag kontaktades och 
styrelsen beslutade att uppdra till företaget All About Meetings att revidera hemsidan, vilket de 
påbörjade. Arbetet blev dock akut svårare i september 2021 då BLFs mångåriga och mycket 
uppskattade webansvariga Marianne Bergström plötsligt och oväntat avled. Förutom den 
personliga förlusten av en mycket värderad medarbetare, så blev situationen med hemsidan och 
medlemsregister akut svårbemästrade. Under hösten 2021 påbörjades revidering av hemsidan, 
bl.a. har flera delföreningar fått egna webadresser. Medlemsregistret sköts helt av Sveriges 
Läkarförbund, som även debiterar medlemsavgifter. BLF har tidigare haft en aktiv Facebooksida 
där det publicerats nyheter, lästips och aktuella frågor för barnläkare och andra intresserade. 
Facebooksidan har dock stängts tills vidare då det i samband med covid-19 pandemin blev ett 
forum för mycket oseriösa och hätska kommentarer från allmänheten. BLF-styrelsen har inte 
tagit definitivt beslut om avveckling ännu. 
 
Acta Paediatrica  
Den internationella tidskriften Acta Paediatrica utges av Stiftelsen Acta Paediatrica. Från början 
hette tidskriften Acta Paediatrica Scandinavica och 2020 hade den sitt 100-årsjubileum, även om 
det firandet fick flyttas fram till hösten 2021 på grund av pandemin. Läs mer om Acta Paediatrica 
i Barnläkaren nr 1/2021. Sedan 2016 utges tidskriften enbart on-line, förutom enstaka tryckta 
supplement. BLF:s medlemmar har full tillgång till tidskriften genom inloggning via BLFs hemsida. 
Varje år delar Acta Paediatrica ut två priser för bästa artikel till yngre forskare, ett svenskt och 
ett internationellt pris. I samband med Barnveckan i Stockholm (2021) utdelades 2020 års 
Swedish Young Investigator Award till Agnes Linnér för artikeln: Immediate skin-to-skin contact is 
feasible for very preterm infants but thermal control remains a challenge (Acta Paediatr 2020; 
109(4): 697-704) och Livio Provenzi fick International  Young Investigator Award för artikeln: 
Pain-related increase in serotonin transporter gene methylation associates with emotional 
regulation in 4.5-year-old preterm-born children (Acta Paediatr 2020; 109(6): 1166-1174). 

 

http://www.barnlakarforeningen.se/


7 
 

Internationellt samarbete  
Barnläkarföreningen har en långsiktig och övergripande målsättning att öka det internationella 
samarbetet och är medlemsförening i European Academy of Paediatrics (EPA) och International 
Pediatric Association (IPA). Under 2021-2023 är Lars Gelander BLF-representant i EAP och Helena 
Hildenwall vår representant i IPA. Lars Gelander och Helena Hildenwall rapporterar regelbundet 
till styrelsen och medverkar vid delföreningsmöten. Under 2020-2021 har inga fysiska kongresser 
ägt rum men EAP 2021 Congress & Mastercourse hölls 22-25 april 2021 och IPA planerar sin 30:e 
kongress i Indien 19-23 feb 2023. BLFs delförening för Global Barn- och Ungdomshälsa bedriver 
också ett mycket aktivt internationellt arbete, som redogörs för på deras hemsida. 
 
Almedalsveckan  
BLF styrelsen arrangerade seminarier under Almedalsveckan 2019, men beslutade trots mycket 
positiva erfarenheter att inför 2020 avstå från deltagande. Inför 2021 och 2022 har medverkan i 
Almedalsveckan känts osäker med tanke på pandemin och BLF deltar inte.  

 
BLF är medlemsförening i Svenska Läkaresällskapet (SLS) 
Vid årsmötet 2019 i Örebro fattades beslut om att göra BLF till medlemsförening i SLS. 
Samarbetet med SLS har fungerat alldeles utmärkt och BLF har bl.a. fått support för ett flertal 
webinarier som arrangerats från SLS plattform på zoom. SLS har under hela pandemin arrangerat 
återkommande välbesökta ordföranderåd för delföreningarna för diskussioner och 
informationsutbyte.  

 
Övrigt som BLF-styrelsen arbetat med under året 
Effekter av att Barnkonventionen blev svensk lag 2020 
BLF har i många sammanhang uppmärksammat – både internt och externt – att 
Barnkonventionen blev svensk lag 2020. Det har fått stor betydelse även i BLFs remissvar till 
olika myndigheter och instanser, då vi kan så gott som alltid kan hänvisa till denna lag i våra svar.  
 
BLF och covid-19 pandemin 
Under 2021 och början av 2022 har BLF:s arbete fortsatt att, i likhet med övriga samhället och 
sjukvården, påverkats av covid-19 pandemin. På BLFs hemsida finns en flik med pediatrisk covid-
19 information, som främst i början av pandemin uppdaterades frekvent. Kunskapsläget 
utvecklades dock snabbt med ständigt ny information, inte minst då komplikationer till covid-19 
uppstod och vaccin utvecklades. BLF agerade tidigt mycket aktivt för att få en samlad bild av 
pandemin, och förutom myndigheter kontaktades barnklinikernas verksamhetschefsgrupp. Ett 
flertal mycket välbesökta webinarier om pediatrisk covid-19 arrangerades. Tidigt uppmärk-
sammades MIS-C av BLF och Svensk Barnreumatologisk förening och även pediatrisk post-covid 
noterades tidigt då föräldrar kontaktade BLF om de problem som de mötte i kontakter med 
sjukvård och skola för detta tidigare okända tillstånd. Under 2021 har representanter för BLF-
styrelsen haft återkommande kontakter med Folkhälsomyndigheten i frågor som rör covid-19 
hos barn och unga, bl.a. om testning, vaccinationer, vaccinationsbiverkningar, riskgrupper och 
rekommendationer. BLF har tillsammans med representanter från delföreningar bedömt och 
formulerat vilka potentiella pediatriska riskgrupper som finns och där vaccination kan övervägas. 
Representanter för BLF-styrelsen och delföreningar har frekvent tillfrågats om synpunkter och 
medverkat i media. Svenska Läkarsällskapet har hållit regelbundna ordföranderåd på lunchtid 
(zoom) med 2-4 veckors intervall (efter pandemins behov), där uppdaterad information från 
olika delföreningar har diskuterats.     
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Webinarier  
Under 2020/2021 medförde covid-19 pandemin nya digitala rutiner för föreläsningar, 
konferenser och andra möten. Detta har visat sig vara mycket framgångsrikt och BLF med 
delföreningar har sedan våren 2020 arrangerat välbesökta webinarier med ett högt deltagande 
på den första tisdagen i varje månad kl 12.15-13.00.  Här nedan listas webinarier under 2021 och 
början av 2022 som skett i samarbete med BLF-styrelsen. En målsättning är att de flesta 
webinarier ska vara tillgängliga även i efterhand på Svenska Läkarsällskapets (SLS) Youtube-kanal 
och efter överenskommelse med föreläsaren, fler webinarier kan därför tillkomma. Flera 
delföreningar har även arrangerat egna välbesökta webinarier som annonserats på BLFs 
hemsida.  
 
• 2 februari 2021: Intro till BLFs webinarier: första tisdagen varje månad kl 12.15-13 (Lena HW) 
• 17 februari 2021: Undanträngningseffekter inom barnsjukvården under pandemin (Jonas L) 
• 2 mars 2021: Förvärvad binjurebarksvikt (Johan Svensson) 
• 5 april 2021: Allergidiagnostik för barnläkare (Catrin Hansson/BLU, Emma Goksör, Sandra 

Tedner, Anna Winberg) (tillgänglig på SLS Youtube-kanal) 
• 4 maj 2021: Pediatrisk akutsjukvård - på väg mot en ny grenspecialitet  (Pia Malmquist) 

tillgänglig på SLS Youtube-kanal) 
• 1 juni 2021: Helgenomsekvensering för utredning av barn med intellektuell 

funktionsnedsättning (Anna Lindstrand) (tillgänglig på SLS Youtube-kanal) 
• 7 september 2021: Hundra år av erfarenhet – insulinbehandling i dåtid, nutid och framtid” 

(Frida Sundberg), (tillgänglig på SLS Youtube-kanal) 
• 5 oktober 2021: Postcovid hos barn - erfarenheter från en multidisciplinär specialist-

mottagning (Olof Hertting)  
• 9 november 2021: Covid-19 och hjärtat: MIS-C efter primär infektion och lite om myokardit 

efter vaccination (André Rudolph)  
• 7 december 2021: ePED, läkemedel och behandlingsrekommendationer (Christiane 

Garnemark), (tillgänglig på SLS Youtube-kanal) 
• 1 mars 2022: Vaccination mot covid-19 för barn (Johanna Rubin) 
 
Spädbarnsmisshandel 
I samarbete med BLFs delförening för Barn som far illa fortsätter BLF styrelsen att aktivt verka 
för att minska risker för spädbarnsmisshandel, bl.a. i samarbete med Barnafrid i Linköping. BLF:s 
tidigare utlåtande från 2016 angående SBU-rapporten om skakvåld uppdaterades 2021-02-04. 
BLF noterar liksom tidigare, att undersökning utgående från den s.k. triaden inte är relevant då 
spädbarnsmisshandel även kan ta sig andra uttryck. Frågan om orosanmälningar blossade upp i 
samband med ett SVT-reportage i februari 2021, och medförde ett debattinlägg i Läkartidningen 
från BLF-styrelsen och verksamhetschefer för 27 barnkliniker.  
 
Uppgivenhetssyndrom 
2021-12-03 publicerade BLF tillsammans med SFBUP ett uppdaterat (sedan 2019) yttrande om 
uppgivenhetssyndrom. Bakgrunden var att diskussionen ånyo akualitserats med uttalanden från 
unga vuxna som behandlats för uppgivenhetssyndrom och att Socialstyrelsen hade tagit bort sin 
vägledning från hemsidan samt att en ny vetenskaplig observationsstudie hade publicerats. 
Enligt BLF:s och SFBUP:s bedömning är frågan om uppgivenhetssyndrom fortfarande ”en 
komplex och mångfacetterad fråga med otillräcklig vetenskaplig evidens” och mer forskning 
välkomnas. 
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Samhällsdebatt 
Representanter för BLF-styrelsen och delföreningarna har varit aktiva som experter, fr.a. i 
nyhetsprogram på radio och TV med stort fokus på covid-19 pandemin.  
I samband med Rysslands invasion av Ukraina 24 februari 2022 har ett flertal initiativ tagits, bl.a. 
en skrivelse till Statsminister Magdalena Andersson, kontakt med Rädda Barnen, kontakt med 
Ukrainska Barnläkarföreningen och med flera barnläkare på plats i Ukraina. Här har även ingått 
arbete med hjälpsändningar av läkemedel och sjukvårdsmateriel till barnsjukhus.  
 
 
 
16 mars 2022 
Lena Hellström Westas  
BLF ordförande  
 
 


