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Barnsjukvård i etT 
globalt perspektiv

Omslagsbild. Mortality 1-4 Year Olds: Territory size 
shows the proportion of all deaths of children aged 
over 1 year and under 5 years old, that occurred there 
in 2002. From www.worldmapper.org. © Copyright 
Sasi Group (University of Sheffield) and Mark 
Newman (University of Michigan).
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Välkommen!

Vi på Barnkliniken SUS och Enheten för internationell barnsjukvård vid 
Medicinska fakulteten i Lund är mycket glada över att få möjligheten att 
arrangera kursen ”Barnsjukvård i ett globalt perspektiv” på Barnveckan. Vi 
glädjer oss också över att Hans Rosling är invigningstalare och att Mariam 
Claeson håller den andra allmänna föreläsningen. Global hälsa får en stor 
plats på Barnveckan!

Kursen börjar med en tillbakablick över milstolpar inom global hälso- och 
sjukvård för barn, en bild av nuläget och hur prioriteringar för samhälle och 
individer gestaltas i vår samtid. Vi kommer sedan att blicka framåt och 
diskutera i vilken riktning den globala barnsjukvården är på väg.
Kursen innebär en möjlighet att knyta nya kontakter och syftar till att 
inspirera till ett fortsatt engagemang inom global barnsjukvård. Under 
kursen presenteras projekt som utgår från Sverige med inriktning på global 
barnsjukvård. Organisationer verksamma inom global hälsa kommer att 
presentera sitt arbete. 

Vi vill tacka alla föreläsare som hjälper till att göra denna kurs spännande och 
inspirerande. Vi hoppas att Global hälsa kommer vara ett återkommande 
tema på barnveckorna framöver.

Varmt välkomna! 

Kursledningen

Maria Mossberg
ST-läkare i 
pediatrik

Christian Moëll
Barnläkare

Kerstin Nivenius
Barnläkare

Lars Hagander
Barnkirurg

         

Kathy Falkenstein-
Hagander
Barnhälsovårdsöverläkare
         

         Maria.Mossberg@med.lu.se

         Christian.Moell@med.lu.se          Kerstin.Jan.Larsson@telia.com

         Lars.Hagander@med.lu.se          Kathy.Falkenstein-Hagander
         @skane.se

KURSLEDNINGEN
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PROGRAM

Måndag 7 april Tisdag 8 april

08.15-08.45 Registrering

09.00-09.15 Introduktion

09.15-10.00 Kerstin Nivenius Det stora speglat i det lilla. Några möten 
från södra Afrika

10.00-10.30 Fika

10.30-12.00 Gunnar Holmgren En helt ny värld: Milstolpar i global 
pediatrisk hälsa

12.00-13.00 Lunch

13.00-15.00 Mariam Claeson Every Newborn – how can we bend the 
curve and close the gap on newborn 
mortality?

15.00-15.30 Fika

15.30-15.50 Anders Molin SIDA

15.50-16.10 Sahar Nejat Läkare Utan Gränsers Barnsjukvård i 
humanitära kriser- utveckling och vision

16.20-17.30 Paneldebatt Mariam Claeson, Anders Molin och Sahar 
Nejat

19.00- Kvällsaktivitet Ribersborgs Kallbadhus (för anmälda)

08.15-09.15 Lars Hagander Högspecialiserad barnsjukvård i låg- och 
medelinkomstländer

09.15-09.45 Jacek Toporski Lund Vietnam Childhood Cancer Program

09.45-10.30 Fika

10.30-12.00 Ett smörgåsbord av projekt i global barnsjukvård
Lars Almroth Forskning om könsstympning av flickor i Afrika och Sverige
Gunilla Lööf Med ett leende i bagaget - på uppdrag för Operation Smile
Ola Andersson Sen avnavling i Nepal - prevention mot järnbristanemi
Kristina Elfving Feber hos barn på Zanzibar
Maria Boklund, Per Byman Musikhjälpen
Elizabeth Schepke Glimtar från ett sjukhus i Södra Indien
Susanna Myrnerts Monitoring heart rate with a smartphone based 
application for low income settings on a mannekin

12.00-13.15 Lunch

13.15-14.45 Hans Rosling Global hälsa

14.45-15.30 Fika

15.30-16.15 Mariam Claeson Child survival – a story of success or 
failure in our times?

16.30-17.45 Ett smörgåsbord av projekt i global barnsjukvård fortsättning
Sahar Nejat Koordinering av nutritionsprogram under svälten i Afrikas horn
Poul Kongstad African tales
Johanna Rubin Working at the Children’s Clinical Center of Excellence 
(COE), Mbabane, Swaziland
Anette Agardh Internationellt utbildningsprogram inom sexuell och 
reproduktiv hälsa och rättigheter - ett framgångsrikt utbildningskoncept 
som gör skillnad
Mirza Nisar Erfarenhet och lärdomar från Afghanistan
Jenny Önnerfelt Selectivkursen ”Barnsjukvård i låg- och medelinkomstländer”

17.45-18.00 Avslutning

18.00- Mingel och mat  Stadionmässan

PROGRAM
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DELTAGARLISTA DELTAGARLISTA

Namn Sjukhus E-post

Andersson Elisabet Ystads Sjukhus elisabet.a.andersson@skane.se

Andreasson Sandra Landstinget Dalarna sandra.andreasson@ltdalarna.se

Botvid Christina Blekingesjukhuset, Karlskrona christina.botvid@ltblekinge.se

Bramsved Rebecka DSBUS, Göteborg rebecka.bramsved@vgregion.se

Brune Thomas Sachsska Barnsjukhuset, 
Stockholm

thomas.brune@sodersjukhuset.se

Bäck Karin Södersjukhuset, Stockholm back.karin@gmail.com

Dereksson Kristjan Skånes universitetssjukhus kristjan.dereksson@skane.se

Dyhr-Nielsen 
Margrethe

Karlstad margrethe.dyhr.nielsen@liv.se

Edenius Ylva ylva.edenius@gmail.com

Elfving Kristina DSBUS, Göteborg kristina.elfving@vgregion.se

Eneström Gunilla Hallands sjukhus Kungsbacka gunilla.enestrom@regionhalland.se

Ernstson Lisa Amadeuskliniken VC lisa.ernstson@amadeushk.se

Forsberg Ann Helsingborgs lasarett ann.forsberg@skane.se

Fränngård Cecilia Ängelholms sjukhus cecilia_cill@hotmail.com

Fröberg Cedervall 
Elisabeth

Ängelholms sjukhus elisabeth.cedervall@skane.se

Funkquist Åsa Blekingesjukhuset, Karlskrona funkquist@gmail.com

Gadsbøll Christian Länssjukhuset i Kalmar christian.gadsboll@ltkalmar.se

Granström Bengt Skånes universitetssjukhus bengt.granstrom@med.lu.se

Hanson Peter Bergsjön VC peter.hanson@notkarnan.se

Hedin Skogman 
Barbro

Falu Lasarett barbro.hedinskogman@ltdalarna.se

Hedlund Marie DSBUS, Göteborg marie.a.hedlund@vgregion.se

Härenstam Ulrika DSBUS, Göteborg ulrika.harenstam@vgregion.se

Inganäs Leif NÄL leif.inganas@vgregion.se

Iveroth Annika Jönköping annika.iveroth@lj.se

Lagenfelt Gun Skånes universitetssjukhus gun.lagenfelt@skane.se

Namn Sjukhus E-post

Leeb Sara ALB, Karolinska, Huddinge sara.leeb@karolinska.se

Leijman Mats Helsingborgs lasarett mats.leijman@skane.se

Lindblad Hans ALB, Karolinska, Huddinge hans.lindblad@karolinska.se

Lindh Agne Barnmottagningen Viskan agne.lindh@vgregion.se

Lindh Maria Jönköping maria.lindh@lj.se

Lyngå von Folsach Liv Skånes universitetssjukhus liv.lynga_folsach@med.lu.se

Lövkvist Inga – Lill Skånes universitetssjukhus ingalill.lofqvist@skane.se

Mori Josefin Ålands centralsjukhus josefin.mori@ahs.ax

Månsson Lina BUM Kungshöjd l_mansson@hotmail.com

Nasta Federico Östersunds sjukhus federico.nasta@jll.se

Naumburg Estelle Östersunds sjukhus estelle.naumburg@jll.se

Nilsson Sofie Skånes universitetssjukhus sofie.b.nilsson@skane.se

Ogionwo Lange Elsa Hallands sjukhus Kungsbacka elsa.ogionwo-lange@
regionhalland.se

Penno Christian Helsingborgs lasarett christian.penno@gmail.com

Persson Gun Helsingborgs lasarett gun.x.persson@skane.se

Rosenqvist Helen Helsingborgs lasarett helen.rosenqvist@skane.se

Sandberg Joachim Landstinget Västmanland joachim.sandberg@ltv.se

Sartz Lisa Skånes universitetssjukhus lisa.sartz@med.lu.se

Sjöberg Ingrid Skånes universitetssjukhus ingrid.sjoberg@skane.se

Sjöstrand Annika NÄL annika.sjostrand@vgregion.se

Södergren Tommy Falu Lasarett tommy.sodergren@ltdalarna.se

Wachtmeister Birgitta Skånes universitetssjukhus birgitta.wachtmeister@skane.se

Wikström Anna Karolinska Universitetssjukhuset anna.wikstrom@karolinska.se

Öreberg Maria Länssjukhuset i Kalmar mariaor@ltkalmar.se
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His Name is ‘Today.’

 “We are guilty of many errors and many faults but our worst 
crime is abandoning the children, neglecting the fountain of 
life. Many of the things we need can wait. The child cannot. 
Right now is the time his bones are being formed, his blood 
is being made, and his senses are being developed. To him 
we cannot answer ‘Tomorrow.’ His name is ‘Today.’”

– Gabriela Mistral
Nobel Prize –winning poet from Chile
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FÖRELÄSARE EGNA ANTECKNINGAR:

KERSTIN NIVENIUS
Barn- och infektionsläkare

Kerstin Nivenius är barn- och infektionsläkare. Kerstin har många års klinisk erfarenhet 
med arbete i Sverige, Sydafrika och Zimbabwe. Hon har arbetat på barnkliniken i 
Lund där hon med sin breda kompetens var en auktoritet inom barninfektioner.

Föreläsning:
Det stora speglat i det lilla. Några möten från södra Afrika. 



15barnveckan 201414 barnveckan 2014

FÖRELÄSARE EGNA ANTECKNINGAR:

GUNNAR HOLMGREN
Läkare

Gunnar Holmgren har arbetat som chefsläkare på ett distriktssjukhus i Zambia i 17 år. 
Han har en mycket omfattande erfarenhet inom global hälsa och har varit konsult åt 
SIDA, UNICEF och WHO. Gunnar arbetar nu som överläkare i Jönköping samt med 
utbildning av läkare och sjuksköterskor som skall arbeta i låginkomstländer. Han 
är ordförande i Svensk Förening för Tropikmedicin, Resemedicin och Internationell 
Hälsa och vice ordförande i Skandinaviska Läkarbanken.

Föreläsning:
En helt ny värld: Milstolpar i global pediatrisk hälsa 
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FÖRELÄSARE EGNA ANTECKNINGAR:

MARIAM CLAESON
Chef för Maternal Neonatal and Child Health, 
Bill och Melinda Gates Foundation

Mariam Claeson är en svensk läkare som i mer än 30 år arbetat i svårt utsatta 
områden för SIDA, WHO och Världsbanken. Under 2012 flyttade hon från Indien till 
Seattle i USA då hon rekryterades till Bill och Melinda Gates Foundation, där hon nu 
är chef för Maternal Neonatal and Child Health.. 

Föreläsning:
Every Newborn – how can we bend the curve and close the gap on newborn mortality
Child survival – a story of success or failure in our times?

Guided by the belief that every life has equal value, the Bill & Melinda Gates Foundation 
works to help all people lead healthy, productive lives. In developing countries, it focuses 
on improving people’s health and giving them the chance to lift themselves out of hunger 
and extreme poverty. In the United States, it seeks to ensure that all people—especially 
those with the fewest resources—have access to the opportunities they need to succeed 
in school and life. 

BILL OCH MELINDA GATES FOUNDATION
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FÖRELÄSARE EGNA ANTECKNINGAR:

ANDERS MOLIN
SIDAs expert på hälsa

Anders Molin är obstetriker och SIDAs expert på hälsa. Efter att ha avslutat 
läkarutbildningen åkte han till landsbygden i Mocambique och arbetade som läkare i 
två år vilket han ansåg var en livsförändrande upplevelse. Han återvände till Sverige 
blev specialist i obstetrik och gynekologi och arbetade i 20 år som förlossningsläkare 
inom den svenska sjukvården. Därefter fick han erbjudande om att arbeta på SIDA 
och har nu arbetat där i över 15 år som expert inom hälsa.

Föreläsning:
SIDA

SIDA
Sida är en statlig myndighet som arbetar på uppdrag av Sveriges riksdag och regering för 
att minska fattigdomen i världen. Genom vårt arbete och tillsammans med andra bidrar vi 
till att genomföra Sveriges politik för global utveckling, PGU.
Vi arbetar med att genomföra den svenska utvecklingspolitiken som skall skapa 
förutsättningar för fattiga människor att förbättra sina levnadsvillkor. I vårt uppdrag ingår 
också att bedriva reformsamarbete i Östeuropa, vilket bekostas av ett särskilt anslag. 
Den tredje delen av vårt uppdrag är att förmedla humanitärt bistånd till människor i nöd.
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FÖRELÄSARE EGNA ANTECKNINGAR:

SAHAR NEJAT
Läkare utan gränser

Sahar Nejat är ST-läkare i pediatrik på Astrid Lindgrens Barnsjukhus och har en MSc 
i Public Health. Hon var initiativtagare och kursledare för en kurs i Global hälsa till Iran 
2003-2008. Sahar har arbetat med primärvård samt nutritionsprogram för Läkare 
Utan Gränser i Uganda, Chad och pakistanska Kashmir. Hon har även arbetat för 
FNs World Food Programme och koordinerat och implementerat nutritionsprogram 
i Kenya, Etiopien, Niger och Bukina Faso.

Föreläsning:
Läkare Utan Gränsers Barnsjukvård i humanitära kriser- utveckling och vision

Läkare Utan Gränser är en medicinsk humanitär organisation som räddar liv och lindrar nöd 
där vi behövs mest. Vi bistår människor som drabbats av kriser, krig och naturkatastrofer 
oavsett politisk åsikt, religion eller etnisk tillhörighet. Läkare Utan Gränser eller Médecins 
Sans Frontières (MSF) startades 1971 i Paris av en grupp läkare och journalister. Idag 
arbetar Läkare Utan Gränser i över 70 länder runt om i världen.

LÄKARE UTAN GRÄNSER
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FÖRELÄSARE EGNA ANTECKNINGAR:

LARS HAGANDER
Barnkirurg

Lars Hagander är barnkirurg i Lund och disputerade i ämnet Internationell 
barnsjukvård. Han har arbetat två år vid institutionen för global hälsa vid Harvard 
Medical School och leder för närvarande the Lancet Commission on Global Surgery.

Föreläsning:
Högspecialiserad barnsjukvård i låg- och medelinkomstländer
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FÖRELÄSARE EGNA ANTECKNINGAR:

JACEK TOPORSKI
Överläkare och sektionschef

Jacek Toporski är överläkare och sektionschef för Barnonkologi/hematologi på 
Skånes universitetssjukhus. Han är även Medical advisor och styrelseledamot för 
Lund Vietnam Childhood Cancer Program.

Föreläsning:
Lund Vietnam Childhood Cancer Program
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FÖRELÄSARE EGNA ANTECKNINGAR:

HANS ROSLING
Läkare och professor i internationell hälsa

Hans Rosling är läkare och professor i internationell hälsa vid Karolinska institutet. 
Han är initiativtagare till Läkare Utan Gränsers sektion i Sverige, och grundare 
av stiftelsen Gapminder som verkar för en god global utveckling genom att göra 
statistik lättare att använda och förstå. Han har genom sin expertis inom folkhälsa 
varit rådgivare för organisationer som UNICEF, WHO och Sida och han har utsetts 
av The Times att vara en av världens 100 mest inflytelserika personer.

Föreläsning:
Global Hälsa (invigningstalare till Barnveckan)

Stiftelsen Gapminder (www.gapminder.org) grundade Hans Rosling tillsammans med 
sin son och sonhustru. Gapminder vill främja en faktabaserad världsbild genom att 
konvertera internationell statistik till rörliga, interaktiva och förståeliga grafer. Detta 
gjordes från början genom att utveckla mjukvaran Trendalyzer, vilken såldes till Google 
år 2007. Genom att använda animationer av globala trender föreläser Hans Rosling om 
historiska och samtida ekonomiska, sociala och miljömässiga förändringar i världen. 
Hans prisbelönta föreläsningar om globala trender har beskrivits som “humorous, yet 
deadly serious” och många i publiken finner att deras egen världsbild är många decennier 
för gammal.

GAPMINDER
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Ett smörgåsbord av projekt 
i global sjukvård

Här presenteras olika projekt med anknytning till global barnsjukvård. 
Föredragshållaren har 7 minuter till sin presentation, följt av 3 minuter 
för frågor.

“Money can´t buy you love! But it can buy you health! 
Look at Saudi-Arabia http://t.co/wpI2IPyj6t 
From 32 to 75 years life span since 1945.”

– Hans Rosling
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SMÖRGÅSBORD AV PROJEKT I GLOBAL BARNSJUKVÅRD

LARS ALMROTH
Barnläkare, verksamhetschef

Lars Almroth är barnläkare och verksamhetschef för barnsjukvården i östra Skåne. 
Han är forskare vid avdelningen för Global Hälsa vid Karolinska Institutet. Lars 
avhandling handlade om kvinnlig könsstympning i Sudan. Detta ämne har också varit 
fokus i vidare forskning i Sierra Leone och Sverige. Som barnläkare och forskare har 
hans arbete utgått från flickornas perspektiv, hur de drabbas och hur deras situation 
kan uppmärksammas, i ett sammanhang där kultur, tradition, barns rättigheter och 
medicinska perspektiv möts.

Föreläsning:
Forskning om könsstympning av flickor i Afrika och Sverige

GUNILLA LÖÖF
Anestesisjuksköterska

Gunilla Lööf delar sin arbetstid mellan Operation Smile Sverige där hon är 
programansvarig och Astrid Lindgrens Barnsjukhus där hon sedan ett 20-tal år 
arbetar som anestesisjuksköterska. Hon deltar ofta på medicinska uppdrag runt om 
i världen, är ansvarig för de svenska medicinska volontärerna samt är medlem i 
Operation Smiles medicinska referensgrupp. Operation Smile (www.operationsmile.
se) är en medicinsk hjälporganisation som erbjuder barn i utvecklingsländer med 
ansiktsdeformiteter, framförallt läpp-käk och gomspalt (LKG), operationer utan 
kostnad för deras familjer.

Föreläsning:
Med ett leende i bagaget på uppdrag för Operation Smile

SMÖRGÅSBORD AV PROJEKT I GLOBAL BARNSJUKVÅRD
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SMÖRGÅSBORD AV PROJEKT I GLOBAL BARNSJUKVÅRD

OLA ANDERSSON
Neonatolog

Ola Andersson är neonatolog och disputerade 2013 om forskning kring sen och 
tidig avnavling där han visade att det gick att reducera järnbrist vid fyra månaders 
ålder med 90 % hos svenska barn. Efter att Hans Rosling twittrat om detta utsåg 
DN:s vetenskapsredaktör Karin Bojs fynden till ett av de två mest intressanta inom 
svensk forskning 2011. Via avdelningen ”Internationell mödra- och barnhälsovård” 
vid Uppsala Universitet håller Ola nu på att starta en liknande studie i Nepal med 
förhoppning om att kunna visa att denna enkla intervention kan minska järnbristanemi 
hos spädbarn i högriskländer.

Föreläsning:
Sen avnavling i Nepal – prevention mot järnbristanemi

KRISTINA ELFVING
Barnläkare

Kristina Elfving är barnläkare och arbetar på Drottning Silvias barn och 
ungdomssjukhus i Göteborg. Under sin ST gjorde hon några volontäruppdrag för 
Läkare Utan Gränser och fortsatte därefter med forskning inom feberetiologi hos 
barn under fem år på Zanzibar, Tanzania.

Föreläsning:
Feber hos barn på Zanzibar

SMÖRGÅSBORD AV PROJEKT I GLOBAL BARNSJUKVÅRD
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MARIA BOKLUND & PER BYMAN
Musikhjälpen

Musikhjälpen går ut på att engagera unga lyssnare och tittare i kampen mot en 
undangömd humanitär katastrof. Musikhjälpen kom till Sverige 2008 och här är pro-
grammet ett samarbete mellan Sveriges Radio, SVT och Radiohjälpen. Förra årets 
tema var ”Alla tjejer har rätt att överleva sin graviditet” och musikhjälpen samlade 
in 28 426 046 kronor. De insamlade pengarna går till projekt som arbetar med det 
aktuella temat.

Föreläsning:
Musikhjälpen

SMÖRGÅSBORD AV PROJEKT I GLOBAL BARNSJUKVÅRD

BARNKONVENTIONEN ARTIKEL 2:

Alla barn har samma rättigheter och lika 
värde. Ingen får diskrimineras. 
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SMÖRGÅSBORD AV PROJEKT I GLOBAL BARNSJUKVÅRD

ELIZABETH SCHEPKE
Barnläkare

Elizabeth Schepke blev färdig barnläkare i maj 2013. Hon har gjort större delen 
av sin ST i Göteborg och gör nu sin subspecialisering inom barnonkologi på 
barncancercentrum i Göteborg. Intresset för u-landssjukvård/global medicin har 
funnits med sedan en längre tid och förutom arbetet i södra Indien har hon även 
tjänstgjort på sjukhus i Kenya och i Latinamerika.

Föreläsning:
Glimtar från ett barnsjukhus i södra Indien

SUSANNA MYRNERTS
ST-läkare

Susanna Myrnerts är ST-läkare i pediatrik 
på Sachsska barn- och ungdomsjukhuset 
i Stockholm. Under läkarutbildningen 
gjorde hon ett 20-poängsarbete i Pucallpa, 
Peru, ”Arthritis among children of the 
Shipibo people”. Hon har nu i år startat 
upp ett ST-projekt där hon tillsammans 
med sin handledare, Dr Nicolas Pejovic, 
kommer att utvärdera om man med hjälp 
av en enkel smart-phone kan förbättra 
omhändertagandet av nyfödda barn i 
låginkomstländer? Studien kommer att 
utföras i flera steg både i Sverige och i 
Kampala, Uganda.

Föreläsning:
Monitoring Heart Rate, with a smartphone 
based application for low- income settings, on 
a mannekin

SMÖRGÅSBORD AV PROJEKT I GLOBAL BARNSJUKVÅRD
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SAHAR NEJAT
ST-läkare

Sahar Nejat är ST läkare i pediatrik på Astrid Lindgrens Barnsjukhus och har en 
MSc i Public Health. Hon var initiativtagare och kursledare för Globalhälsakurs till 
Iran 2003-2008. Arbetat med primärvård samt nutritionsprogram för Läkare Utan 
Gränser i Uganda, Chad och Pakistanska Kashmir. Arbetat för FNs World Food 
Programme där hon både koordinerat och implementerat nutritionsprogram i Kenya, 
Etiopien, Niger och Bukina Faso.a

Föreläsning:
Koordinering av nutritionsprogram under svälten i Afrikas horn

BARNKONVENTIONEN ARTIKEL 3:

Barnets bästa ska komma i främsta rummet 
vid alla beslut som rör barn.

SMÖRGÅSBORD AV PROJEKT I GLOBAL BARNSJUKVÅRD
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SMÖRGÅSBORD AV PROJEKT I GLOBAL BARNSJUKVÅRD

POUL KONGSTAD
Specialist i neurokirurgi och intensivvård

Poul Kongstad, specialist i neurokirurgi och intensivvård. Poul har under många år 
arbetat som läkare på olycksplatser och akutmottagningar och har idag en regional 
chefsfunktion för ambulanssjukvården i Region Skåne. Han har vid flera tillfällen 
även arbetat som Jeepdoktor i Afrika.

Föreläsning:
African Tales

JOHANNA RUBIN
BHV-överläkare

Johanna Rubin är specialist i pediatrik sedan 2008. Under ST arbete på ALB 
Huddinges TB och hiv mottagning, uppdrag för Läkare utan gränser i DRC sex 
månader samt tre månaders praktik på COE, Mbabane, Swaziland. Specialisttjänst 
på sektionen för hematologi ALB Huddinge och disputation 2011 ang neurologiska 
komplikationer efter stamcellstransplantation hos barn. 2012-2013 ett års arbete 
vid COE Mbabane, Swaziland. Nu arbetar hon som Barnhälsovårdsöverläkare 
i sydvästra Stockholm och fortsatt forskning inom området peditrisk hiv samt 
virusinfektioner efter stamcellstransplantation.

Föreläsning:
Working at the Children’s Clinical Center of Excellence (COE), Mbabane, Swaziland.
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ANETTE AGARDH
Universitetslektor i global hälsa

Anette Agardh har mer än 20 års erfarenhet av utbildning, forskning och fältarbete i 
Afrika och Asien. Hon har bland annat arbetat på hälsoministeriet i Etiopien för Sida, 
i Syd-ost Asien för WHO, i Indien med utveckling av ungdomsvänliga hälsoservices 
till ungdomar (Sida) och med ett 10-årigt Sida-finansierat projekt kring kapacitetsut-
veckling vid ett universitet i syd-västra Uganda. Hon är ansvarig för kursen i global 
hälsa, programdirektör för det internationella mastersprogrammet i folkhälsoveten-
skap och leder enheten för Socialmedicin och Global Hälsa vid Lunds Universitet. 
Hennes pågående forskning har fokus på ungdomars hälsa, sexuell hälsa och rät-
tigheter, sexuellt tvång och sexuellt våld i Sverige, Uganda och Indien. 

Föreläsning:
Internationellt utbildningsprogram inom sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter - ett 
framgångsrikt utbildningskoncept som gör skillnad 

BARNKONVENTIONEN ARTIKEL 6:

Alla barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling.
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MIRZA NISAR
Barnläkare

Mirza Nisar är specialist i pediatrik och barnallergi på Skånesuniversitetssjukhus. 
Han har magisterexamen i folkhälsa. Mirza har arbetat vid en internationell 
hjälporganisation Terre Des Hommes (TDH) i Afghanistan som barnläkare, projekt 
manager och rådgivare. 

Föreläsning:
Erfarenhet och lärdomar från Afghanistan

JENNY ÖNNERFELT
Barnendokrinolog

Jenny Önnerfält arbetar som barnendokrinolog på Skånes universitetssjukhus. Hon 
är initiativtagare och kursledare till den populära selectivkursen ”Barnsjukvård i låg- 
och medelinkomstland” för medicinkandidater på T11. Hon är även författare till 
boken ”akut ortopedi”.

Föreläsning:
Selectivkursen Barnsjukvård i låg och medelinkomstländer

SMÖRGÅSBORD AV PROJEKT I GLOBAL BARNSJUKVÅRD
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“A dream you dream alone is only a dream. A dream you 
dream together is reality.”

– John Lennon
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EGNA ANTECKNINGAR: EGNA ANTECKNINGAR:
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Förslag på stadgar för Svenska Barnläkarföreningens 
delförening för global barnsjukvård

FÖRSLAG

FÖRSLAG

§11 Delföreningen skall hålla minst ett sammanträde per år vilket sker på barn-
veckan (BLFs årsmöte). Därtill kommer det antal styrelsemöten som styrelsen 
anser nödvändiga.

§12. Förslag om ändring av föreningens stadgar lämnas till styrelsen senast 10 
veckor före årsmötet.  Styrelsen ansvarar för att förslaget delges medlemmar-
na senast 8 v före årsmötet. Beslut om stadgeändring tas med 2/3 majoritet vid 
årsmötet. Stadgar och stadgeändring skall godkännas av BLF.

Stadgarna är utarbetade vid BLF:s kurs ”Barnsjukvård i ett globalt perspektiv” 
i samband med Barnveckan 2014 i Malmö.

§1. Föreningen utgör en sammanslutning av barnläkare och andra intresserade 
läkare med intresse och engagemang för barns globala hälsofrågor. Fören-
ingen är en ideell allmännyttig delförening inom Svenska Barnläkarföreningen 
(BLF).

§2. Föreningens syfte är
• att främja klinik och vetenskap inom globala hälsofrågor för barn
• att främja ett pediatriskt perspektiv på globala hälsoprojekt och utveck-

lingsarbete inom hälso- och sjukvården på såväl individ-, grupp- som sam-
hällsnivå

• att utgöra remissinstans inom BLF
• att utveckla utbildning och vetenskapliga bidrag till BLF:s gemensamma 

möten

§3. Årsmöte hålls varje år och skall utlysas minst 8 veckor i förväg. Beslut vid 
årsmötet fattas via enkel majoritet. Medlemmar i föreningen har rösträtt . Med-
lemmar kan ge en annan medlem i delföreningen skriftlig fullmakt att rösta i 
dennes ställe.

§4. Föreningens styrelse utgörs av ordförande, sekreterare, kassör, vetenskap-
lig sekreterare, BLU-representant samt minst två övriga ledamöter. Samtliga 
väljs vid årsmötet för två år.

§5. Revisor och revisorssuppleant för det kommande verksamhetsåret utses 
vid årsmötet. Verksamhetsåret skall vara samma som räkenskapsåret, dvs från 
innevarande års årsmöte till nästa års årsmöte.

§6. En valberedning bestående av två personer utses årligen vid årsmötet. Val-
beredningen ger förslag på styrelseledamöter samt revisor och revisorssupp-
leant.

§7. Ordföranden, sekreteraren och kassören tecknar föreningen var för sig.  

§8. Om föreningen skulle upplösas tillfaller de medel och tillgångar som finns i 
föreningen vid upplösningen BLF s styrelse och används i enlighet med fören-
ingens ändamål och bidragsgivares anvisning.

§9. Årsavgiften fastställs årligen vid årsmötet

§10. Medlemskap erhålls genom att anmäla intresse till styrelsen. Medlemsför-
teckningen uppdateras årligen.

Förslag på Stadgar för Svenska Barnläkarföreningens 
delförening för global barnsjukvård



BARNSJUKVÅRD I ETT 
GLOBALT PESPEKTIV

BARNKONVENTIONEN ARTIKEL 24:

1. Konventionsstaterna erkänner barnets rätt att åtnjuta bästa uppnåeliga hälsa och 
rätt till sjukvård och rehabilitering. Konventionsstaterna skall sträva efter att säker-
ställa att inget barn är berövat sin rätt att ha tillgång till sådan hälso- och sjukvård. 

2. Konventionsstaterna skall sträva efter att till fullo förverkliga denna rätt och skall 
särskilt vidta lämpliga åtgärder för att;
a. minska spädbarns- och barnadödligheten
b. säkerställa att alla barn tillhandahålls nödvändig sjukvård och hälsovård  

med tonvikt på utveckling av primärhälsovården
c. bekämpa sjukdom och undernäring, däri inbegripet åtgärder inom ramen 

för primärhälsovården, genom bl a utnyttjande av lätt tillgänglig teknik och 
genom att tillhandahålla näringsrika livsmedel i tillräcklig omfattning och  
rent dricksvatten, med beaktande av de faror och risker som miljöförstöring 
innebär 

d. säkerställa tillfredsställande hälsovård för mödrar före och efter förlossningen
e. säkerställa att alla grupper i samhället, särskilt föräldrar och barn, får informa-

tion om och har tillgång till undervisning om barnhälsovård och näringslära, 
fördelarna med amning, hygien och ren miljö och förebyggande av olycksfall 
samt får stöd vid användning av sådana grundläggande kunskaper

f. utveckla förebyggande hälsovård, föräldrarådgivning samt undervisning om  
och hjälp i familjeplaneringsfrågor. 

3. Konventionsstaterna skall vidta alla effektiva och lämpliga åtgärder i 
syfte att avskaffa traditionella sedvänjor som är skadliga för barns hälsa. 

4. Konventionsstaterna åtar sig att främja och uppmuntra internationellt samarbete 
i syfte att gradvis uppnå det fulla förverkligandet av den rätt som erkänns i denna 
artikel. Särskild hänsyn skall härvid tas till utvecklingsländernas behov.


