
 

 

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

en del av Svenska Barnläkarföreningen 

 

Styrelsen 
Styrelsen valdes vid årsmötet under barnveckan i Stockholm, den 30 september 2021 och består av 
följande personer: 

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

Åsa Andersson valdes till revisor och Niklas Segerdahl och Anna Bärtås 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 september 2021 har föreningen fortsatt att arbeta med 
utbildning samt nätverksbildande för läkemedelsutveckling för barn. Ingen medlemsavgift tas ut. 

Föreningen har aktuell 75 medlemmar vilket är trots några nya medlemmar färre än förra året. 
Minskning beror främst på att vi har vi tagit bort de medlemmar där mailen har under längre tid varit 
inaktuell. Vi vill påminna om att meddela ändrat e-mail-adress t.ex. vid byte av arbetsplats.  

Aktiviteter 
Sedan föregående årsmöte har styrelsen haft 5 styrelsemöten. Alla möten har hållits digitalt. Att 
enbart jobba digitalt och att vara hård belastade i kliniska vardagen har även påverkat aktivitetsnivån 
för BOL. Förhoppningen finns att vi under kommande året kan återigen ses för fysiska möten och 
återkomma till ett mer aktivt styrelsearbete.  

Ordföranden har deltagit i BLF:s delföreningsmöten 211125 och 220330 som också hållits digitalt. 

Medlemmar i BOL:s styrelse har, tillsammans med övriga delföreningar inom BLF,  även under det 
senaste året deltagit i diskussioner med folkhälsomyndigheten kring Covid-19-vaccinationer för barn. 
Senast den 19 september 2022 fördes diskussion i detta forum med Folkhälsomyndigheten inför 
uppdatering av Folkhälsomyndighetens rekommendationer för Covid-19 vaccinationer för barn och 
särskilda pediatriska riskgrupper. 



 

 

 

Remisser 
Föreningen har sedan föregående årsmöte i september 2021 svarat på följande remisser: 

 BLF:s uttalande om barnvaccinationer mot Covid-19 för 5-11-åriga barn 

Frågorna avseende uppdatering av de befintliga rekommendationer gällande Covid-19 vaccinationer 
för barn från 5-års ålder med eller utan riskfaktorer har under senaste tiden, när formella dokument 
har funnits, främst diskuterads utan formella remisser via digitala möten inom BLFs delföreningar 
tillsammans med Folkhälsomyndigheten. 

Utbildning 
BOL har bidragit till BLF:s månatliga webinar-serie den 7 december 2021 med titeln ”Om ePed, 
läkemedel och behandlingsrekommendationer”. 

BOL hade en färdig planering för en hel utbildningsdag på barnveckan 2022 i Halmstad. Programmet 
har liksom barnveckan i Halmstad blivit fram flyttat ett år till maj 2023. Vi ser framemot Barnveckan 
2023 i Halmstad och hoppas att programmet känns intressant.  

Kunskapsresurs och representation 
Föreningens styrelse har representation i följande sammanhang:  

 Flera medlemmar är engagerade i sina respektive regionala läkemedelskommitténs 
terapigrupper för barn och läkemedel 

 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 
 European Medicines Agencys (EMA) pediatric committee, 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. 

 

Christiane Garnemark 

Ordförande BOL 
220930 


