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BLU - Nätverket för Barnläkare under Utbildning
Verksamhetsberättelse, april 2018 till april 2019

Styrelsen har under det gångna verksamhetsåret bestått av:
Henriette Loizos, ALB, Stockholm, ordförande
Emilie Kronkvist, Västervik, vice ordförande
Ulrika Härenstam, DSBUS, Göteborg, sekreterare
Henrik Hill, Uppsala, kassör
Antonios Loizos, Sachsska, Stockholm, webmaster, ledamot
Sara Olivecrona, NUS, Umeå, ledamot
Catrin Hansson, Växjö, ledamot
Medlemsantal
Antalet medlemmar är 392 personer (190310).
Antalet nyregistrerade medlemmar för verksamhetsåret uppgår till 95 st (190310).
Registreringen av nya medlemmar har fortlöpt kontinuerligt under året. Processen för detta
sköts av webmaster.
Nätverkets inre verksamhet
Styrelsen
Protokollförda telefonmöten en gång per månad förutom under sommaruppehåll.
Fysiska möten:
Årsmötet på Barnveckan i Västerås (25:e april).
BLU:s internat i Stockholm (8-9:e november).
Medlemmar
Information till medlemmar sprids främst via nyhetsbrev med e-post, cirka sex gånger under året,
men också via BLU:s hemsida och Facebooksida vilket har uppdaterats regelbundet under året
med nyheter av intresse för medlemmarna.
Fysiska möten:
BLU:s ST-lunch under barnveckan i Västerås (25:e april). Ca 25 deltagare. Presentation av BLU,
utbildningsenkäten samt YEAP.
BLU:s internat i Stockholm (8-9:e november)
Totalt 13 deltagare. Workshops kring utbildningsfrågor. Presentation av
utbildningsenkäten, YEAP samt en minikurs i ämnet primär immunbrist hos barn med föreläsare
Mikael Sundin från barnhematologen, KS, Huddinge.
Nätverkets yttre verksamhet
Representation
BLU har varit representerade på de flesta av BLF:s styrelsemöten, inklusive styrelseinternatet i
Båstad september 2018. En representant från BLU har också deltagit i möten med
Utbildningsutskottet, Socialstyrelsen samt BLF:s delföreningar.
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Utbildningsfrågor
Utbildningsenkät
På uppdrag av Utbildningsutskottet genomförde BLU i 2016 en utbildningsenkät där den främsta
avsikten var att se över behovet av SK-kurser inför upphandling med Socialstyrelsen, men även
frågor angående regional och lokal
utbildningsverksamhet samt självstudietid avhandlades. BLU har, efter önskan från
Utbildningsutskottet och Socialstyrelsen, fortsatt att skicka ut enkäten årligen som ett fortsatt stöd
i prioriteringen och upphandlingen av SK-kurser för ST-läkare i pediatrik. Resultatet av enkäten
presenterades på ett möte med Utbildningsutskottet, Socialstyrelsen samt delar av styrelsen för
BLF. Enkäten för 2018 hade också en del frågor kring schemalagd studietid, vilket är ett ämne
som BLU har fortsatt att jobba med under det gångna verksamhetsåret.
BLU:s representation i tidningen Barnläkaren
BLU har under det gångna verksamhetsåret publicerat två artiklar i tidningen Barnläkaren: ”BLU
– vad är det?”, Nr.5/2018 och ”Bristerna i schemalagd studietid måste åtgärdas”, Nr.2/2019. En
tredje artikel om handledning för ST-läkare är under arbete och kommer ev. publiceras i ett
senare nummer.
Pediatrikcirkeln (Självstudiekurs)
Inför det andra varvet som påbörjades i mars 2018 rekryterades en ny arbetsgrupp och en del
ändringar har tagit plats:
Kursen drivs nu privat av företaget Medster AB, som är ett medicinskt utbildningsföretag som
ägs av barnläkaren John Terlinder.
Formen på kursen har förändrats något där löptiden nu är ett år och en kostnad för deltagande har
införts, där BLU-medlemmar får en något reducerat pris jämfört med icke-BLU medlemmar.
Kursen har genomgått en LIPUS-certifiering och en egen hemsida har konstruerats.
I och med den nya formen separerades BLU och Pediatrikcirkeln formellt, men former för fortsatt
kommunikation har upprättats där styrgruppen för Pediatrikcirkeln lämnar rapport till BLU:s
styrelse via telefonmöte en gång årligen.
BLF:s pris till årets ST-handledare i pediatrik
Priset inrättades av BLF:s styrelse i februari 2015 och utdelades första gången på Barnveckan
samma år. BLU ansvarade även i år för urvals- och nomineringsprocessen varefter priset ska
delas ut i samband med BLF:s vetenskapliga förmiddag 190403 under Barnveckan i Örebro.
BLU i Young European Academy of Paediatrics (YEAP)
YEAP är en intresseförening under EAP (European Academy of Paediatrics) som arbetar för
att styrka samarbetet och förbättra normerna inom utbildning och forskning för ST-läkare i
Europa. BLF är sedan tidigare representerade i EAP och sedan september 2017 har BLU två
representanter i YEAP som deltar i månatliga telefonmöten och medverkar i olika
arbetsgrupper.
Sammanfattningsvis är styrelsen nöjd med hur arbetet har fortlöpt i BLU under året och vill passa
på att tacka medlemmarna! Vi ser fram emot nästa verksamhetsår!
Henriette Loizos
Ordförande
BLU, Nätverket för Barnläkare under Utbildning
Stockholm, 10:e mars 2019
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