
Årsberättelse för Svenska Barnläkarföreningens sektion för 

barn – och ungdomsallergologi verksamhetsåret 2008–2009 

Sektionens årsmöte genomfördes i Jönköping 18-19 september 2008 med Göran Oldaeus som 

lokalt ansvarig. Efterutbildningsdagen den 18 september ägnades temat ”Allergiprevention i nytt 

ljus” med Karin Fälth-Magnusson som moderator. Minisymposierna den 19 september utgjordes 

av ”Vacciner – effekter och biverkningar” med Lennart Nilsson som moderator samt ”Metoder för 

bronkialprovokation” med Gunilla Hedlin som moderator. Höstmötet var välbesökt med 180 

deltagare. 

På årsmötet den 19 september blev Karin Fälth-Magnusson omvald som ordförande, Helene 

Axfors Olsson som sekreterare, Anne Kihlström som skattmästare, och Göran Wennergren 

omvaldes som ledamot. Catarina Almqvist Malmros invaldes som ledamot efter Johan Alm som 

avgick och avtackades vid årsmötet. Göran Wennergren åtog sig uppgiften som vice ordförande. 

Sektionens vårmöte i anslutning till SFFA:s årsmöte ägde rum i Örebro den 26 mars med Dan 

Gustafsson som lokalt ansvarig, programpunkter var bl.a.”Eksem” samt ”Användning av Xolair i 

Sverige”. Under Barnveckan i Uppsala anordnade sektionen, tillsammans med Arbetsgruppen för 

pediatrisk pulmonologi, ett möte om ”Knepiga fall med astma och astmaliknande tillstånd”. 

Årsavgiften har varit 50 kr. Sektionen har nu 303 medlemmar. 

Styrelsen har haft fem sammanträden, samt flitig mailkommunikation. Den viktigaste frågan för 

styrelsen har varit fortsatt arbete med måldokumenten avseende innehåll i utbildning 

i Barn- och ungdomsallergologi. Via hemsidan nås numera såväl Socialstyrelsens föreskrifter som 

sektionens rekommendationer i form av utbildningsplan, checklista och ST-kontrakt. 

Styrelsen har även deltagit i en av Astma- och Allergiförbundet initierad arbetsgrupp för 

”Nationell strategi för vård av människor med allergiska sjukdomar. 

Stencilkommittén har varit mycket aktiv med tre sammanträden under perioden. Stencilerna 

”Omhändertagande av ungdomar med astma och rutiner inför överföring till annan vårdgivare” och 

”Underhållsbehandling av astma” har reviderats, stencilen ”Frågeformulär användbara vid 

astmakontroll” är nyskriven och ett omfattande arbete pågår för revision av ”Preventionsstencilen”. 

Sektionens internetdomän, www.barnallergisektionen.se, uppdateras kontinuerligt av Kent- Åke 

Henricson i samarbete med sekreteraren och innehåller numera även boken ”Allergi och astma hos 

barn” i elektronisk version. 

Gunilla Hedlin och Göran Wennergren har utgjort sektionens arbetsgrupp för 

specialistärenden inom barn- och ungdomsallergologi. 

 

Karin Fälth-Magnusson Helene Axfors Olsson Anne Kihlström 

Catarina Almqvist Malmros Bill Hesselmar  Göran Wennergren 

  

http://www.barnallergisektionen.se/


Årsberättelse för Svenska Barnläkarföreningens sektion för 
barn – och ungdomsallergologi verksamhetsåret 2007–2008 

Sektionens årsmöte genomfördes i Lund 27-28 september 2007 med Peter Meyer som lokalt 
ansvarig. Efterutbildningsdagen den 27 september ägnades temat ”Jordnötter på gott och ont” 
med Karin Fälth-Magnusson som moderator. 
På årsmötet den 28 september blev Karin Fälth-Magnusson omvald som ordförande, Helene 
Axfors Olsson som sekreterare, Anne Kihlström som skattmästare, Johan Alm och Göran 
Wennergren omvaldes som ledamöter medan Tom af Klercker avslutade sin långvariga och 
framgångsrika tjänstgöring som skattmästare och avtackades vederbörligen vid årsmötet. 
Minisymposierna den 28 september utgjordes av ”Vad har astma och allergi med immundefekt 
att göra?” med Vivianne Oxelius som moderator samt ”Aktuell astmabehandling” med Göran 
Wennergren som moderator. 

Höstmötet var välbesökt med 225 deltagare. 

Sektionens vårmöte i anslutning till SFFA:s årsmöte ägde rum i Falun den 3 april och behandlade 
ämnet anafylaxi samt bruk av adrenalinpenna.  Även detta möte var välbesökt. 

Under Barnveckan i Örebro anordnade sektionen den 17 april ett möte på temat: 

”Eksem” med Dan Gustafsson som lokalt ansvarig. 

Årsavgiften har varit 50 kr. Sektionen har nu 288 medlemmar. Styrelsen har haft fyra 
sammanträden, varav ett telefonsammanträde, samt flitig mailkommunikation inom styrelsen. 
Under året har styrelsen bl.a arbetat med de nya måldokumenten avseende innehåll i utbildning 
såväl i basspecialiteten Barn- och ungdomsmedicin som grenspecialiteten Barn- och 
ungdomsallergologi. Styrelsen har även arbetat fram ett förslag på nya stadgar i enlighet med de 
riktlinjer som tagits fram av BLF. Stencilkommittén har haft två sammanträden under perioden. 
Följande stenciler har reviderats och lagts ut på hemsidan: ”Anafylaxi/anafylaktisk reaktion 
inklusive adrenalin som anafylaxiprofylax”, ”Att beakta vid besök på skola/förskola , 
”Underhållsbehandling av astma” och ”Riktlinjer för vaccination av barn med allergi.” 
Sektionens internetdomän, www.barnallergisektionen.se, uppdateras kontinuerligt av Kent-Åke 
Henricson och innehåller bl. a. en nyhetsrulle med aktualiteter. 
Gunilla Hedlin och Göran Wennergren har utgjort sektionens arbetsgrupp för specialistärenden 

inom barn- och ungdomsallergologi 

 

Karin Fälth-Magnusson Helene Axfors Olsson Anne 

Kihlström Johan Alm  Göran Wennergren 

  

http://www.barnallergisektionen.se/


Årsberättelse för Svenska Barnläkarföreningens sektion för 

barn – och ungdomsallergologi verksamhetsåret 2006–2007 

Sektionen har varit samlad till årsmöte i Tylösand den 20-21 september 2006. 
Efterutbildningsdagen den 20 september ägnades åt ”Den atopiska huden” med Maria Böhme och 
Karin Fälth-Magnusson som moderatorer. 

På årsmötet den 21 september blev Karin Fälth-Magnusson omvald som ordförande, Helene Axfors 
Olsson som sekreterare, Anne Kihlström nyvaldes som skattmästare, Johan Alm och Göran 
Wennergren omvaldes som ledamöter. Tom af Klercker ombads sitta kvar i styrelsen ett år för att 
handleda den nya kassören. 

Förmiddagens minisymposium utgjordes av ”NO i luftvägarna” med Christophe Pedroletti som 
moderator, vidare höll förre ordföranden Göran Wennergren en högtidsföreläsning och 
avslutningsvis var ämnet ”Vad alla måste veta om IT” med Kent-Åke Henricson och Tom af Klercker. 
Höstmötet var välbesökt med 230 deltagare. 

Sektionens vårmöte i anslutning till SFFA:s årsmöte ägde rum i Helsingborg den 29 mars.  Temat var 
”ASIT - Allergispecifik Immunoterapi igår, idag och imorgon”. Även detta möte var välbesökt. 
Under Barnveckan i Linköping anordnade sektionen den 24/4 att mycket välbesökt möte under 
temat: ”Hur vi gick från elimination till exponering – om paradigmskiftet i allergiprevention” med 
Bengt Björkstén som huvudtalare. 
Årsavgiften har varit 50 kr. Sektionen har nu 265 medlemmar. Styrelsen har haft fem sammanträden 
varav ett telefonsammanträde. Under året har styrelsen bl.a arbetat med de nya måldokumenten 
avseende innehåll i utbildning såväl i specialitén  Barn- och ungdomsmedicin som Barn- och 
ungdomsallergologi. 
Stencilkommittén har haft två sammanträden under året. Under året har följande stenciler reviderats 
och lagts ut på hemsidan: provokation -födoämnesallergi med provokationsscheman, komjölksallergi, 
latexallergi, urticaria. 
Sektionens internetdomän, www.barnallergisektionen.se, uppdateras kontinuerligt av Kent-Åke 
Henricson och innehåller bl. a. en nyhetsrulle med aktualiteter. 

Under året har sektionens grundande ordförande, Sven Kraepelin, gått ur tiden. Sektionen hedrade 
hans minne med blommor och en gåva till hans minnesfond. 

Gunilla Hedlin och Göran Wennergren har utgjort sektionens arbetsgrupp för specialistärenden inom 
barn- och ungdomsallergologi. 

 Karin Fälth-Magnusson  Helene Axfors Olsso  Tom af Klercker 

  

Anne Kihlström    Johan Alm   Göran Wennergren 

  

http://www.barnallergisektionen.se/


Årsberättelse för Svenska Barnläkarföreningens sektion för barn- och 

ungdomsallergologi verksamhetsåret 2005–2006 

Sektionen har varit samlad till årsmöte i Stockholm den 8-9 september 2006. 
Efterutbildningsdagen den 8 september ägnades åt ”Kohortstudier i Sverige – resultat och 
diskussion” med Magnus Wickman och Johan Alm som moderatorer.  

På årsmötet den 9 september blev Karin Fälth-Magnusson nyvald som ordförande, Tom af Klercker 
omvaldes som skattmästare, Helene Axfors Olsson som sekreterare, Johan Alm som ledamot och 
Göran Wennergren nyvaldes som ledamot. Förmiddagens minisymposium ”Urticaria och 
antihistaminer” leddes av Peter Meyer och eftermiddagens minisymposium ”Svår astma hos barn” av 
Gunilla Hedlin. Höstmötet var välbesökt med ??? deltagare. 

Sektionens vårmöte i anslutning till SFFA:s årsmöte ägde rum i Göteborg torsdagen 2006-03-30. 
Temat var”Astma från barn till vuxen” med Göran Wennergren som moderator. Även detta möte var 
välbesökt. 

Årsavgiften har varit 50 kr. Sektionen har nu xxx medlemmar.  
Styrelsen har haft fem sammanträden varav ett telefonsammanträde. Stencilkommittén har varit 
mycket aktiv med en översyn och uppdatering av samtliga stenciler. De kommer framledes få ett 
enhetligt, lättläst utförande med angivande av när de reviderats och hur länge de är giltiga. 
Stencilkommittén har haft två sammanträden under året. 

Sektionens medlemmar har vidare varit aktiva andra verksamheter inom /gränsande till 
barnallergologi. Göran Wennergren är en av fackredaktörerna i tidskriften ”Allergi i Praxis” som ges 
ut av svenska och norska astma- och allergiförbunden gemensamt och han medverkar i Astma- och 
Allergiförbundets vetenskapliga råd. Johan Alm är vetenskaplig sekreterare i SFFA, och Helene Axfors 
Olsson är medlem i Astma- och Allergiförbundets Sara-grupp, en arbetsgrupp med företrädare för 
professionens olika specialist- och intresseföreningar vars uppdrag främst gäller kliniska frågor 
inklusive patientnära forskning samt hälso-och sjukvårdens organisation. 

Gunilla Hedlin och Göran Wennergren har utgjort sektionens arbetsgrupp för specialistärenden inom 
barn- och ungdomsallergologi. 

Tom af Klercker och Kent Åke Henricson ansvarar för sektionens internetdomän vilken under året 
ständigt uppdateras. Nätsidan nås via www.barnallergisektionen.se. 

 

Karin Fälth-Magnusson  Helene Axfors Olsson  Tom af Klercker 

Johan Alm   Göran Wennergren 

  



Årsberättelse för Svenska Barnläkarföreningens sektion för barn- och 

ungdomsallergologi verksamhetsåret 2004–2005 

Sektionen har varit samlad till årsmöte i Uppsala den 16–17 september 2004. 
Efterutbildningsdagen den 16 september ägnades åt ”Födoämnesöverkänslighet/-intolerans/-allergi” 
med Gunnar Hattevig som moderator. 

På årsmötet den 17 september blev Göran Wennergren återvald som ordförande, Tom af Klercker 
som skattmästare. Helene Axfors Olsson nyvaldes som sekreterare. Johan Alm omvaldes som 
ledamot och Karin Fälth-Magnusson invaldes som ny ledamot. Förmiddagens minisymposium 
”Lungfysiologiska undersökningar hos barn – diagnostiska och differentialdiagnostiska möjligheter” 
leddes av Per Gustafsson och eftermiddagens minisymposium ”Medicinska epidemiologiska 
undersökningar” av Lennart Nordvall. Dagen avslutades med en uppskattad föreläsning av Håkon 
Håkonarsson, Reykjavik, om ”Genetiska aspekter på astma på Island”. Höstmötet var välbesökt med 
230 deltagare. 

Sektionens vårmöte i anslutning till SFFA:s årsmöte ägde rum i Stockholm 7 april. Temat var aktuella 
barnallergologiska studier med Magnus Wickman och Gunilla Hedlin som moderatorer. Även detta 
möte var välbesökt. 

Årsavgiften har varit 50 kr. Sektionen har nu 250 medlemmar.  
Styrelsen har haft fyra sammanträden och stencilkommittén ett sammanträde under året. Stencil nr 
30 ”Födoämnesallergi – provokation” har fastställts under året. En översyn och uppdatering av 
samtliga stenciler har påbörjats. 

Flera av sektionens medlemmar har varit engagerade som författare i en ny upplaga av boken 
”Allergi och astma hos barn” under redaktion av Tony Foucard, Gunilla Hedlin och Göran 
Wennergren. Även i den nya upplagan av boken ”Akut pediatrik” har flera av sektionens medlemmar 
medverkat. Göran Wennergren är en av fackredaktörerna i tidskriften ”Allergi i Praxis som ges ut av 
svenska och norska astma- och allergiförbunden gemensamt och medverkar i Astma- och 
Allergiförbundets vetenskapliga råd inför förbundets 50-årsjubileum 2006. 

Sektionen har givit ekonomiskt stöd till två BLF-initierade fristående SK-kurser, ”Astma och allergi hos 
barn” i Sundsvall med Lennart Bråbäck och Eva Landgren som kursledare och ”Lungsjukdomar hos 
barn” i Stockholm med Anders Lindfors och Sten-Erik Bergström som kursledare. Många av 
sektionens medlemmar medverkade aktivt i Allergistämman i Malmö 26–27 januari 2005. 

Gunilla Hedlin och Göran Wennergren har utgjort sektionens arbetsgrupp för specialistärenden inom 
barn- och ungdomsallergologi. 

Tom af Klercker och Kent Åke Henricson ansvarar för sektionens internetdomän vilken under året har 
omarbetats och moderniserats. Nätsidan nås via www.barnallergisektionen.se. 

Göran Wennergren, Helene Axfors Olsson, Tom af Klercker, Johan Alm,  

Karin Fälth-Magnusson 

  



Årsberättelse för Svenska Barnläkarföreningens sektion för barn- och 

ungdomsallergologi Verksamhetsåret 2003–2004 

Sektionen har varit samlad till årsmöte i Sunne den 4 - 5 september 2003. 

Efterutbildningsdagen den 4 september ägnades åt "Allergener och antigener i vår omgivning – nya 
aspekter på exponering, diagnostik samt immunmodulering" med Gunilla Hedlin och Gunnar Lilja 
som moderatorer. 

På årsmötet den 5 september blev Göran Wennergren återvald som ordförande, Tom af Klercker 
som skattmästare, Gunnar Hattevig som sekreterare, Helene Axfors Olsson som ledamot och Johan 
Alm invald som ny ledamot. Förmiddagens minisymposium ”Bostadens betydelse för förskolebarns 
allergi och astma – Värmlandsstudien, DBH” leddes av Anders Berner, och eftermiddagens 
minisymposium ”Astma hos småbarn” av Göran Wennergren. Dagen avslutades med ett uppskattat 
föredrag av Gunilla Hedlin om ”Den patientnära forskningens glädjeämnen”. Höstmötet var välbesökt 
med 250 deltagare. 

Sektionens vårmöte i anslutning till SFFA:s årsmöte ägde rum i Uppsala 1 april. 

Temat var "Inhalationsbehandling - State of the Art” med Jan Svedmyr som moderator. Även detta 
möte var mycket välbesökt. 

Styrelsen har haft tre sammanträden under året. Stencilkommittén har haft två sammanträden och 
ett flertal informella kontakter. Stencilerna 11 ( Klassificering av astmasvårighetsgrad med hänsyn till 
medicinering och symtom hos barn över 2 års ålder), 17 (Information om möjlighet att minska risken 
för astma och allergisk sjukdom hos barn under första levnadsåren) och 29 ( Astma hos småbarn – 
terminologi och diagnoser) har fastställts under året. Stencilen "Födoämnesallergi - Provokation" är 
färdigställd och distribueras på årsmötet 17 september 2004 för remissförfarande. 

Under året har styrelsen varit remissinstans till Socialstyrelsen beträffande förslag till ”Nationella 
riktlinjer för Astma och KOL” och ” Klassifikation av åtgärder inom vård och omsorg (KÅVO)”. 

Gunilla Hedlin och Göran Wennergren har utgjort sektionens arbetsgrupp för specialistärenden inom 
barn- och ungdomsallergologi. 

Skattmästare Tom af Klercker är tillsammans med Kent Åke Henricson ansvarig för sektionens 
internetdomän. Nätsidan nås via www.barnallergisektionen.se. 

  

Göran Wennergren, Gunnar Hattevig, Tom af Klercker, Helene Axfors Olsson, 

Johan Alm 

  



Årsberättelse för Svenska Barnläkarföreningens sektion för Barn- och 

ungdomsallergologi Verksamhetsåret 2002–2003 

Sektionen har varit samlad till höstmöte i Göteborg den 5–6 september 2002 

Efterutbildningsdagen den 5 september ägnades åt ”Primärprevention under barnaåren” med 
Magnus Wickman som moderator. På årsmötet den 6 september omvaldes Göran Wennergren som 
ordförande, Tom af Klercker som skattmästare och Gunnar Hattevig som sekreterare. Till ny övrig 
ledamot valdes Helene Axfors Olsson. Förmiddagens minisymposium ”Pediatrisk lungmedicin” leddes 
av Gunilla Hedlin, och eftermiddagens minisymposium ”Patientutbildning” av Carl-Axel Hederos. 
Dagen avslutades med en mycket uppskattad föreläsning av Inga-Lisa och Örjan Strannegård, ”T-
celler och allergi – vetenskapligt kåseri”. Höstmötet var mycket välbesökt med 295 deltagare. 
Sektionens vårmöte i anslutning till SFFA:s årsmöte ägde rum i Linköping den 27 mars. Temat var 
”Aktuell forskning om födoämnesallergi” med Helene Axfors Olsson och Karin Fälth-Magnusson som 
moderatorer. Även detta möte var mycket välbesökt. 

Styrelsen har haft två sammanträden under året. Stencilkommittén har haft två sammanträden och 
ett flertal informella kontakter. Under året har stencilen ”Klassificering av astmasvårighetsgrad med 
hänsyn till medicinering och symtom hos barn över två års ålder” (stencil 11) omarbetats och en ny 
stencil ”Astma hos småbarn – terminologi och diagnoser” (stencil 29) har färdigställts. Båda har 
distribuerats till medlemmarna och finns på sektionens hemsida. Ett förslag till ny stencil 17, 
”Information om möjlighet att minska risken för astma och allergisk sjukdom hos barn under första 
levnadsåren”, är ute på remiss och kommer att bli föremål för diskussion på höstmötet 2003. 
Årsavgiften har varit 50 kr. Sektionen har nu 292 medlemmar. 

Många av sektionens medlemmar medverkade aktivt i Allergistämman i Göteborg 29–30 januari som 
inledde Barnallergiåret 2003. Bland annat presenterades ett kunskapsunderlag om 
sekundärprevention, ”Hur kan vi minska allergi- och astmabesvär hos barn och unga? Anpassning och 
behandling”. Kunskapsunderlaget har utarbetats i en av Astma- och Allergiförbundet initierad 
arbetsgrupp med Göran Wennergren som ordförande. I samband med Socialstyrelsens revision av de 
medicinska specialiteterna har styrelsen agerat för att barn- och ungdomsallergologi skall behålla 
ställning som grenspecialitet. I Socialstyrelsens slutliga utredningsförslag behåller barn- och 
ungdomsallergologi sin ställning som grenspecialitet inom basspecialiteten barn- och 
ungdomsmedicin, vilket är mycket tillfredställande. Det europeiska utbildningsprogrammet för 
blivande pediatriska allergologer inom EAACI som bevakas av Gunnar Hattevig, framskrider, och 
väntas presenteras under 2003. 

Under året har Gunilla Hedlin och Göran Wennergren utgjort sektionens arbetsgrupp för 
specialistärenden inom barn- och ungdomsallergologi. 

Skattmästare Tom af Klercker är ansvarig för sektionens domän som nås via 
www.barnallergisektionen.se.  
 

Göran Wennergren Gunnar Hattevig Tom af Klercker Helene Axfors Olsson 

 

http://www.barnallergisektionen.se/

