
Verksamhetsberättelse Intresseföreningen för Barn och Läkemedel 
(BOL), en del av Svenska Barnläkarföreningen 2018 
 

Styrelsen valdes vid årsmötet 180424, på Barnveckan i Västerås 

Styrelsen 2018:  
Lisa Forsberg, ordförande 
Christiane Garnemark, vice ordförande 
Myrsini Lemonaki, sekreterare 
Michal Odermarsky, kassör 
Jenny Kindblom, vetenskaplig sekreterare 
Ola Andersson, ledamot 
Synnöve Lindemalm, ledamot 
Estelle Naumburg, ledamot 
Anders Rane, adjungerad ledamot 
 
Dessutom valdes Åsa Andersson till revisor och Elin Kimland och Niklas Segerdahl till valberedning.  

Styrelsen har haft 5 styrelsemöten under 2018, fysiskt eller via Skype. Vi har deltagit i BLFs 
delföreningsmöte 20181129.  

Medlemmar 
Föreningen har 73 medlemmar. 3 har tillkommit, 6 har gått ur (de har fått medlemsbrev men inte 
haft fungerande mejladresser, har då ansetts gå ur föreningen då vi inte kan ha medlemmar som inte 
kan godkänna att de är registrerade som medlemmar). Ett medlemsbrev har skickats ut (mars 2019). 
Ingen medlemsavgift tas ut.  

Föreningen utgör en sammanslutning av läkare och andra yrkesgrupper (främst sjuksköterskor och 
apotekare) med intresse och engagemang för läkemedel och läkemedelsutveckling för barn och 
ungdomar. Under året har föreningen fortsatt att arbeta med utbildning samt nätverksbildande för 
läkemedelsutveckling för barn.  

Ekonomi 
Rapport från kassör period   
  
Ingående 6 384,90 
Inkomster 0,00 
Utgifter -1250,00 
Årets resultat 0,00 
Utgående saldo 5 134,90 

 

  
 

Aktiviteter 
Utbildning 
Under Barnveckan 2018 i Västerås arrangerade BOL föreläsningarna ”Praktiskt pediatrisk farmakologi 
3.0”, ” Läkemedelsbehandling av nyfödda barn- praktiska farmakologiska aspekter”, workshopsen 
”När FASS inte räcker” och ”Amning och läkemedel” samt symposiet ” När ett läkemedel inte längre 



finns”. Vid symposiet medverkade bl a representanter från barnhälsovården, Läkemedelsverket, 
delföreningen för barnnefrologi, BOL och Eped.  

BOL planerar en utbildningsdag om Barn och läkemedel för ST-läkare i pediatrik i Region Stockholm 
juni 2019. Denna utbildningsdag hoppas vi kunna omvandla till en web-kurs på sikt.  

Kunskapsresurs och representation  
Synnöve Lindemalm är Läkarförbundets representant i Nationella läkemedelsstrategin (NLS) samt 
medlem i Läkarförbundets råd för läkemedel, IT och medicinteknik.  

Jenny Kindblom är medlem i styrelsen för ESDPPP (European Society for Developmental, Perinatal, 
Pediatric Pharmacology). 

Estelle Naumburg och Anders Rane driver SwedPedMed och C4C (se nedan).  

Lisa Forsberg är medlem av författargruppen och referensgruppen på janusinfo.se, fosterpåverkan.  

Opinionsbildning 
Barnläkarföreningen ordnar 2019 två seminarier i Almedalen. Det ena handlar om ovanliga, dyra 
läkemedel till barn. Flera medlemmar i BOLs styrelse, med Synnöve Lindemalm i spetsen, deltar i att 
arrangera detta seminarium.  

Nätverk för läkemedelsutveckling, SwedPedMed 
SwedPedMed har under 2018 aktivt medverkat i två Europeiska nätverksprojekten. PedCRIN som 
startade i januari 2017 och planeras avslutas under 2019. Vidare har konsortiet CONECT4CHILDREN 
(c4c) startat med många aktiviteter (workpackage). SwedPedMed är mest aktiva i WP2, som handlar 
om att bygga upp ett stabilt nationellt nätverk (National Hub), i WP6 som handlar om utbildning och 
där professor Anders Rane sitter i educational board, samt WP3 och 5. 
 
Nätverket har också representerat Sverige vid Enpr-EMAs årliga workshop, maj 2018 i London, samt 
vid den andra nordiska konferensen för läkemedel till barn, juni 2017 i Helsingfors.  
 
Under året har nätverket förmedlat 5 förfrågningar om läkemedelsprövning från läkemedelsföretag, 
förutom den stora ansamling akademiska studier (54st) som kom genom den stora utlysningen från 
c4c. SwedPedMed medverkade och stöttade till att fyra svenska studier ansökte i första delen av 
utlysningen, och att en svensk studie gick vidare med en större ansökan i andra delen av utlysningen 
om akademiska läkemedelsstudier sponsrade genom c4c.  
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