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Verksamhetsårets period 
Verksamhetsåret sträcker sig från förra årsmötet 2021-05-05 till och med årets årsmöte 2022-

04-07. 

 

Möten:  
Styrelsemöten: 10 möten. 

 

Medlemmar: 
Antalet medlemmar har successivt ökat 2018/19: 25 medlemmar, 2019/20: 33 medlemmar,  

2020/21: 44 medlemmar och 2021/22: 66 medlemmar.   

Stipendier: 
Föreningen har erhållit bidrag från Barnläkarförening under verksamhetsåret om sammanlagt 

25 000 kr. Bidraget utgörs av överskott från Barnveckan 2020 och 2021 och Global Barn- och 

Ungdomshälsa har fått maximal utdelning pga mycket aktivt bidrag på Barnveckan.  

Aktiviteter: 
 

Webbinarier:  

 

28 maj 2021   iKMC-studien – Agnes Linnér, neonatolog 

 Agnes Linnér var en av forskarna i en stor WHO-ledd multicentestudie om 

 hur överlevnaden påverkas av känguruvård hos icke helt stabila nyfödda i 

 låg och medelinkomstländer, parallellt med neonatal- och mödravård. 

 

21 okt 2021 Webbinarier i samband med GBUH:s internat i Stockholm. 

  

 Ravi Kohli - Professor of Child Welfare, University of Bedfordshire. 

Responding to talk and silences in our relationships with unaccompanied 

asylum seeking minors.  



 Anders Nordström - Läkare och ambassadör för Global Hälsa på UD  
 Vilka utmaningar ser vi inom global pediatrik de närmaste åren? 

 

20 jan 2022 Skandinaviska Läkarbanken  

 Presenterade sitt arbete och möjligheter till utlandstjänstgöring för 

 barnläkare.   

 

1 feb 2022 Nicolas Pejovic, neonatolog Sacchska barnsjukhuset, PhD 
 Reducing neonatal mortality What are the solutions? 

 Nicolas forskar inom neonatal återupplivning och har de senaste åren gjort 

 flera studier i Uganda, bl.a den kliniska prövningen NeoSupra Trial 

 

30 mar 2022 Carin Andrews, fysioterapeut, KI, PhD 
 Barn med cerebral pares i Uganda  
 Carin Andrews är fysioterapeut och har disputerat inom Global Hälsa på 

 Karolinska Institutet med fokus på prevalens och funktionsnedsättning hos 

 barn med cerebral pares i Uganda. 

 

Barnveckan Stockholm  

 

28 sep 2021  Vaccinationstema tillsammans med arbetsgruppen för 

 Barnvaccinationer 

 Moderatorer: Kathy Falkenstein Hagander och Mårten Larsson 

  

 Margareta Eriksson, Karolinska Sjukhuset 

 Vaccinationer från smittkoppor till Covid-19 - 50 års erfarenhet som 

 Barnläkare  

Ann Lindstrand, WHO 

Effekter på Barnvaccinationsprogram globalt under pandemin 

 Bernice Aronsson, Läkemedelsverket och Sven-Arne Silfverdal, Umeå 

 Universitet 

 Maternella vaccinationer – bör vi vaccinera blivande mödrar? Vad kan vi 

 lära oss av internationella erfarenheter av tetanus, pertussis och influensa?  

 Lina Schollin-Ask, Folkhälsomyndigheten 

 Erfarenheter av de två senaste implementerade vaccinationerna i svenska 

 vaccinationsprogrammet (rota och HPV)  

 Thomas Noel Gaha, DRC, UNICEF och Kari Johansen, ECDC 

 Mässlingepidemier och vaccinationer i Demokratiska Republiken Kongo 

 Ann Lindstrand, WHO Johanna Rubin, Folkhälsomyndigheten  

 Covid-19 vaccination av barn i Sverige och Globalt 

 Paneldiskussion: Vaccinationer av barn mot covid-19 

 Ann Lindstrand, WHO; Bernice Aronsson, Läkemedelsverket; Johanna 

 Rubin, Folkhälsomyndigheten; Per Brolin, Barnläkarföreningen; Christina 

 Stenhammar, Skolsköterskeföreningen; Kari Johansen, ECDC och Anders 

 Fasth, Professor pediatrisk immunologi.  

 

 

 

 



29 sep 2021 Kriser och global Barnhälsa 

 Moderatorer: Olivia Brunell och Mårten Larsson 

 

 Stefan Swartling Peterson, Uppsala Universitet och Peter Waiswa,

 Makerere University, Uganda (digitalt). 

 Effects of the pandemic on global child health 

 KC Ashish, Uppsala Universitet 

 Effects of the pandemic on maternity and neonatal care in Nepal 

 Tobias Alfvén och Daniel Helldén, Karolinska  

 Påverkan av klimatförändringar på barns hälsa 

 Ebba Malmqvst, Lunds Universitet (digitalt) 

 Effekter av luftföroreningar på barns hälsa globalt 

 

 Hälsa hos barn med flyktingbakgrund 

 Moderator: Bahar Kiasat  

 

 Mona Lindqvist, Transkulturellt centrum, Stockholm 

 Hur mår barn i asyl? 

 Henry Ascher, Göteborg Universitet och Karin Ödqvist Drackner, 

 Unicef   

 Vad innebär barnkonventionen och andra lagar för barn på flykt i Sverige?  

 

 

Internat på Blecktornet på södermalm i Stockholm 2021-10-21 – 2021-10-22 

- 8 deltagare varav 5 styrelseledamöter på plats och en deltagare online.  

- Webbinarier enligt ovan.  

- Fokusområden som diskuterades: 

o Hur sammanför vi personer i Sverige som sysslar med migranthälsa 

och hur skapar vi ett nätverk. 

▪ Anna Sarkadi, professor i Socialmedicin i Uppsala som forskat 

mycket kring migranthälsa bjöds senare in till styrelsemöte för 

att diskutera samarbete.  

o Hur tar vi mer plats? Hur tar vi plats i debatten? Hur når vi utanför vår 

grupp? Hur vill vi påverka och vad?  

▪ Bevaka barns rättigheter 

▪ Bevaka barnhälsas påverkan till följd av klimatförändringar.  

▪ Önskar göra temanummer i tidningen Barnläkaren 

▪ Sprida rapporter, publikationer och nyheter  

- Barnveckan 2022 planerades:  

Tyvärr ställdes senare Barnveckan i Halmstad 2022 in, men liknande program 

planeras till nästa år. 

Tema: Survive, Thrive and Transform  

o Mats målqvist - introföreläsning om de 1000 första dagarna+ utvidgat 

perspektiv äldre barn, skolgång och om psykisk ohälsa.  

o Malaria – Anna Färnert + Tisu Mwalo  

o Undernäring - Lars-Åke Persson 

o Övernäring/fetma global översikt - Lovisa  

o Nätverket för global psykisk hälsa – psykisk ohälsa globalt 

o WHO Collaborating Center för migration och hälsa – psykisk ohälsa 

bland migranter 



 

 

Logotyp 

Styrelsen har under året låtit ta fram en egen logga för att bättre synliggöra föreningens arbete 

och bli igenkänd. Denna bygger på BLF:s logga med ett globalt intryck. Den är designad av 

Anders Worm.  

 

Facebook  

Antal följare på vår Facebook har ökat successivt: 1 april 2020: 150, 16 april 2021: 243 och 

29 mars 2022: 321.  

https://www.facebook.com/Global-Barn-och-Ungdomsh%C3%A4lsa-

Barnl%C3%A4karf%C3%B6reningen-101240547963155/ 

 

Remissvar angående åldersbedömningar 

Föreningen var delaktig och drivande i SLS remissvar på Granskning av 

Rättsmedicinalverkets metod för medicinsk åldersbedömning i asylprocessen (SOU 2021:84) 

Dnr Ju2021/03751. Föreningens arbetsgrupp bestod av Henry Ascher och Anders Hjern och 

gjorde ett mycket gediget arbete.  

https://www.sls.se/om-oss/aktuellt/publicerat/2022/medicinska-aldersbedomningar-i-rmvs-

regi--lakares-professionalitet-och-yrkesetik-utmanades/ 

 

Brev och debattartikel om barns hälsa och klimatförändringar 

Styrelsen tog initiativ till att skriva brev till regeringen tillsammans med BLF och SLS inför 

klimattoppmötet i Glasgow.  

Man skrev också en debattartikel på temat tillsammans med SLS som publicerades på 

nätsidan Altinget. 

https://www.altinget.se/artikel/aatgarder-kravs-for-att-skydda-barns-halsa-fraan-

klimatforandringarna 

 

Swedish Global Child Health Network  

GBUH är med i SIGHT:s Globala Barnhälsonätverk där GBUH även är representerade i 

styrgruppen av ordförande Mårten Larsson. De arrangerar möten och webbinarier några 

gånger per termin. https://sight.nu/swedish-network-for-child-health/ 

 

International Paediatric Association 

GBUH:s vetenskapliga sekreterare, Helena Hildenwall, representerar BLF i den 

internationella pediatriska organisationen, IPA.  

 

Vårdprogram för svår akut undernäring 

Marie Inhammar och Mårten Larsson har påbörjat ett arbete med delföreningen för pediatrisk 

gastroenterologi, hepatologi och nutrition att ta fram ett nationellt vårdprogram för svår akut 

undernäring för svenska förhållanden, vilket saknas i nuläget.  

Arbetet påbörjades 2014 av barngastroenterolog Lena Grahnquist som tragiskt gick bort och 

inte kunde färdigställa programmet. 

Barngastroenterolog och nutritionsexpert Irene Axelsson från Barnkliniken Malmö/Lund 

ingår i gruppen tillsammans med dietist Anette Ekelund, Göteborg och Kristina Elfving, 

barnläkare Göteborg. Gruppen har haft ett uppehåll i arbetet under verksamhetsåret pga 

föräldraledighet och brist på tid för medlemmarna, men kommer att återuppta arbetet inom 

kort.   
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