
Verksamhetsberättelse för 2020–2021 
Intresseföreningen för Barn och Läkemedel (BOL), 

en del av Svenska Barnläkarföreningen 
 

Styrelsen 
Styrelsen valdes vid ett digitalt årsmöte den 13 november 2020 och består av följande personer: 

 Christiane Garnemark, ordförande 
 Lisa Forsberg, vice ordförande 
 Myrsini Lemonaki, sekreterare 
 Michal Odermarsky, kassör 
 Jenny Kindblom, vetenskaplig sekreterare 
 Synnöve Lindemalm, ledamot 
 Maria Ingemansson, ledamot 
 David Holmberg, ledamot 

Åsa Andersson valdes till revisor och Estelle Naumburg och Niklas Segerdahl till valberedning. 

Medlemmar 
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. Sedan föregående årsmöte i november 2020 har föreningen fortsatt att arbeta med 
utbildning samt nätverksbildande för läkemedelsutveckling för barn. 

Föreningen har 81 medlemmar, 3 fler än föregående årsmöte. Ingen medlemsavgift tas ut. 

Aktiviteter 
Sedan föregående årsmöte har styrelsen haft 5 styrelsemöten. Alla möten har hållits digitalt pga 
rådande Corona-restriktioner.  

Ordföranden har även deltagit i BLF:s delföreningsmöten 201119 och 210421. 

Medlemmar i BOL´s styrelse har deltagit i diskussioner och arbetet kring Covid-19-vaccinationer för 
barn tillsammans med BLF:s arbetsgrupp Barnvaccinationer och Folkhälsomyndigheten. 

Remisser 
Föreningen har under 2021 svarat på följande remisser: 

 BLF:s uttalande om barnvaccinationer mot Covid-19 för > 16-åriga och riskpatienter 
 BLF:s uttalande om barnvaccinationer mot Covid-19 för 12–16 åriga 
 SOS förslag om ändring i föreskrifterna (HSLF-FS 2020:81) om behörighet för sjuksköterskor 

att ordinera läkemedel för vaccination mot sjukdomen covid-19  
 Börja med barnen! En sammanhållen god och nära vård för barn och unga (SOU 2021:34) 



Utbildning 
BOL har i samarbete med Läkemedelsverket, Riksföreningen för barnsjuksköterskor och Svenska 
föreningen för barn- och ungdomspsykiatri arrangerat två webbinarier, den 201119 och 210604. 

Under Barnveckan 2021 i Stockholm har BOL den 30 september ett heldagsprogram med tema barn 
och läkemedel med följande föreläsningar. 

 Läkemedel för barn nu, förr och i framtiden (Birger Winbladh, Elin Kimland, Dag Larsson) 
 Kliniska läkemedelsstudier (Jenny Kindblom, Tina Kjellén) 
 Best practice iordningställande (ePed Centralredaktion) 
 Läkemedel vid svår sjukdom (Synnöve Lindemalm, Christiane Garnemark) 

 

Kunskapsresurs och representation 
Föreningens styrelse har representation i följande sammanhang:  

 Nationella läkemedelsstrategin (NLS) genom Läkarförbundet, Synnöve Lindemalm 
 Läkarförbundets råd för läkemedel, IT och medicinteknik, Synnöve Lindemalm 
 Författar- och referensgruppen på Janusmed fosterpåverkan och referensgruppen för 

Janusmed amning, Lisa Forsberg 
 EMA:s pediatrisk kommitté (Paediatric Committee, European Medicines Agency (EMA)), 

Michal Odermarsky 
 Styrelsen för ESDPPP (European Society for Developmental Perinatal and Paediatric 

Pharmacology), Jenny Kindblom 
 Connect4children (C4C), en EU-finansierad nätverk för läkemedelsutveckling för barn vid 

nationella hubben, Jenny Kindblom i två olika expertgrupper. 
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