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Möten:  
Styrelsemöten: 9 möten  
Just nu 33 medlemmar (25 förra verksamhetsåret).  

Stipendier: 
Inga stipendier erhållna.  

Aktiviteter: 
 
Internat på Rocksjöbadet konferenshotell Jönköping 2019-10-10 – 2019-10-11. 

- 6 deltagare 
- Stefan Swartling Petersson, chef för UNICEF, höll föreläsning ”Child Health in the 

SDG era” på länk från New York.  
- Fokusområden för de kommande året/åren diskuterades fram: 

o Jobba för att främja internationella utbyten.  
§ Ta fram och skicka ut enkät till barnläkare för att kartlägga intresse, 

attityder, erfarenhet och hinder till utlandstjänstgöring. 
§ Fungera som nätverk för att hjälpa intresserade barnläkare/ST-läkare 

att hitta organisationer eller projekt för tjänstgöring utomlands och 
fungera som bollplank.  

 
o Medicinsk kunskap relaterat till global hälsa. Arbeta för att öka kunskap och 

att ta fram kunskapsstöd för professionen om ovanliga diagnoser relaterade 
till global hälsa. 

§ Sätta ihop arbetsgrupp för att ta fram vårdprogram för svår akut 
undernäring.  
 

o Global hälsa i ST-målen. Arbeta för en tydligare roll för global hälsa inom 
ST-målen i pediatrik.  
 

o Barnhälsa i grundutbildningen med tanke på införandet av nytt curriculum 
till 6-årigt läkarprogram.  



 
Enkät till barnläkare ang utlandstjänstgöring: Se ovan under internat. Är utskickad i 
början av 2020 till alla verksamhetschefer på Barnkliniker och vidarebefordrad till barnläkare. 
Avslutas 31 mars 2020 och ska sedan sammanställas. Resultatet kommer användas för att 
bestämma om fokusområden för fortsatt arbete för att underlätta utlandstjänsgöring för 
barnläkare.  
 
Samarbete med SLS ang. utlandstjänstgöring: Helena Hildenwall har haft möte i 
decemeber 2019 med Märit Halmin om samarbete för att underlätta utlandstjänstgöring för 
läkare. Arbetet fortgår.  
 
Hemsida och kommunikation: Har delvis uppdaterats med ny styrelse. Många gamla länkar 
och nyheter har tagits bort. En hel del återstår att göra med att uppdatera hemsidan. En 
Facebook-sida har startats där nyheter sprids som har besökts mer frekvent än hemsidan.  
 
BLFs skrivelse angående ”Barn i läger i Syrien”.  
GBUH skrev ett första utkast och utformade tillsammans med BLF den skrivelse som 
presenterades på BLFs hemsida ang Barn i läger i Syrien. Ett brev med denna text skickades 
även till utrikesdepartementet som en påtryckning. Detta resulterade i en dialog med 
departementet.  
 
Mänskliga rättighetsdagarna: Henry Ascher deltog och föreläste 14-16 november i 
Linköping. 
 
Vårdprogram svår akut undernäring: En grupp har satts samman i samarbete med 
delföreningen Gastro. Deltagare är Marie Inhammar, Sahar Nejat, Irene Axelsson, Anette 
Ekelund och Mårten Larsson. Planen är att initiera ett skrivarbete till hösten 2020.  
 
Artikel om svår akut undernäring Barnläkaren: Marie Inhammar var med och skrev en 
jättefin artikel i Barnläkarens nutritionstema under våren. 
 
Planering inför Barnveckan 2020 
 
Pga pandemin med covid-19 som just nu pågår blev Barnveckan 2020 inställd och 
nedanstående program utgick. Det planerades och skulle ha genomförts i gemensam regi med 
BLFs arbetsgrupp för Vaccinationer som består av medlemmar från delföreningen för 
infektioner och delföreningen för barnhälsovård. Ett mycket fint program med stort arbete 
bakom. Förhoppningsvis kan en del av programmet realiseras vid nästa års Barnvecka istället.  
 
Planerat program: 
 
 Vaccinationer i ett globalt perspektiv. Vilka effekter har de haft på folkhälsan och vad 
 är utmaningarna idag?  

Adam Roth – Chef för folkhälsomyndighetens enhet för vaccinationsprogram. Även 
läkare specialiserad på klinisk mikrobiologi och forskat på effekter av vaccin 
internationellt.  

 



Rotavaccination  – Risk jmf nytta för vaccination i olika kontexter samt skillnader i 
sökmönster för olika socioekonomiska grupper i Sverige. 
Lina Schollin Ask är barnläkare och disputerade 2019 på introduktionen av 
rotavirusvaccination i Sverige. Arbetar nu som utredare på Folkhälsomyndigheten.   
 
HPV-vaccination i Sverige och Världen. Adam Roth.  

 
Maternella vaccinationer - Bör vi vaccinera blivande mödrar? Vad kan vi lära oss av 
internationella erfarenheter av tetanus, pertussis och influensa?  
Bernice Aronsson - Barnläkare och utredare på folkhälsomyndigheten.  
Sven-Arne Silfverdal – Barnhälsovårdsöverläkare i Umeå med internationell klinisk 
erfarenhet och även medverkat i studier om RSV-vaccination till gravida.  

 
Mässlingsutbrotten i Europa och Kongo.  
De senaste åren har mässlingsutbrotten ökat i Europa trots välfungerande vaccin. Var 
har de varit? Hur omfattande? Varför har de uppstått?  
I demokratiska republiken Kongo pågår just nu ett av de största mässlingsutbrotten på 
senare år. Sedan början av 2019 har över 300 000 misstänkta fall identifierats och över 
6000 har dött, flertalet barn. Hur försöker man stoppa det? Varför uppstod situationen? 
Leif Dotevall – smittskyddsläkare i Västra Götaland berättar om utbrotten i Europa.  
Jorge Caravotta – Emergency Health Specialist på UNICEF i Kinshasa kommer vara 
med oss på videolänk och berätta om situationen i DRC.  
 
”Fighting Ebola – why vaccines aren´t enough”. 
Just nu pågår i demokratiska republiken i Kongo (DRC) det andra största utbrottet av 
Ebola i världen. Ebola är en fruktad sjukdom med över 2000 dödsfall av drygt 3000 
konfirmerade fall i detta utbrott enligt WHO. Nu finns även ett vaccin och behandlingar 
mot Ebola som testas i DRC, men ändå är det svårt att få bukt med utbrottet.  
Hilde de Clerck – Läkare och epidemiexpert på Läkare utan Gränser i Belgien har 
arbetat med Ebola både nu i DRC och vid utbrottet i Västafrika 2014-16. Hon berättar 
om svårigheterna att bekämpa ett ubrott i en kontext där väpnad konflikt, korruption och 
misstro till myndigheter är verklighet. Och vad händer med vården av andra sjukdomar 
när alla pratar om Ebola? 
 

Workshop: Vaccinationstveksamhet 

Vaccinationer är en av de mest kostnadseffektiva åtgärder för att förebygga sjukdom. 
Varje år förhindrar vacciner uppskattningsvis mellan 2-3 miljoner dödsfall. WHO har 
utnämnd vaccintveksamhet till ett av de 10 globala hälsohoten. I Sverige ligger 
täckningsgraden stabilt de senaste åren, men frågorna kring vaccination ökar bland 
föräldrar med små barn. Anledningar till att människor inte är tveksamma till 
vaccinationer är många och komplexa. I denna workshop får du lära dig samtalsmetodik 
och förhållningssätt i mötet med föräldrar som har frågor, oro eller som är tveksamma 
när det gäller sina barns vaccinationer. 
Föranmälan obligatorisk.  

 
Workshop: Kompletterande vaccinationer 

I Sverige erbjuds alla barn upp till 18 år kostnadsfri vaccination enligt 
barnvaccinationsprogrammet. Om ett barn inte har följt programmet från början, t ex för 



att man har varit sjuk, velat vänta, flyttat mm så har barnet rätt till kompletterande 
vaccinationer. Dessa får planeras med omsorg och enligt rådande vägledning. I denna 
workshop lär du dig med hjälp av falldiskussioner att planera dessa barns vaccinationer 
enligt regelverket, evidens och med barnets bästa i främsta rummet.  
Föranmälan obligatorisk. 

 

John Lind-symposium: Henry Ascher och Anders Hjern skulle föreläsa här. 
 

Läkare Utan Gränser: Debatt med Mårten Larsson och Daniel Martinez, MSF Schweiz, 
om svårigheten i att behandla svårt sjuka barn i humanitära kontexter där 
vårdprogrammen inte räcker till och evidensen för behandling är svag.  

 

  


