
Årsberättelse för Svenska Barnläkarföreningens sektion för 

barn – och ungdomsallergologi verksamhetsåret 2009–2010 

Sektionens årsmöte genomfördes i Visby 23-24 september 2009 med Bo Klintberg som lokalt ansvarig. 

Efterutbildningsdagen den 23 september ägnades temat ”Svår astma, lungfunktion och lungfunktionsmätning” 

med Bill Hesselmar som moderator. Minisymposierna den 24 september utgjordes av ”Immunmodulerande 

behandling” med Päivi Söderman och Gunilla Hedlin som moderatorer samt ”Veteallergi” med Bo Klintberg 

som moderator. Mötet avslutades med en högtidsföreläsning av Prof. Owe Ronström, Högskolan Visby på temat 

”Hälsa och sjukdom i olika kulturer”.Höstmötet var välbesökt med 229 deltagare varav 39 utställare. 

På årsmötet den 24 september avtackades Karin Fälth-Magnusson som ordförande, och Bill Hesselmar valdes till 

ny ordförande. Göran Wennergren omvaldes som vice ordförande, Helene Axfors Olsson som sekreterare, Anne 

Kihlström som skattmästare, och Catarina Almqvist Malmros som ledamot. 

Vid SFFA:s vårmöte i Lund den 25 mars medverkade sektionen, genom Peter Meyer, i planeringen av det 

programavsnitt som rörde idrott och andning/astma. 

Under barnveckan i Jönköping presenterade Bill Hesselmar den uppdaterade ”stencilen” om 

allergipreventionsråd (stencil A1), och sektionen ordnade tillsammans med arbetsgruppen för pediatrisk 

pulmonologi en utbildningseftermiddag om astma. Per Gustafsson redogjorde för astmadiagnostik, Jan Svedmyr 

sammanfattade riktlinjerna för akutbehandling av astma, och Göran Wennergren gick igenom riktlinjerna för 

underhållsbehandling. 

Svenska Livsmedelsverket har den 8 september haft ett möte om nya rekommendationer för ”prevention av 

födoämnesallergier hos spädbarn och småbarn”. Lennart Nilsson har representerat sektionen vid mötet. 

Årsavgiften har varit 100 kr. Sektionen har nu 305 medlemmar.  

Styrelsen har haft fyra sammanträden, samt flitig mailkommunikation. De viktigaste frågorna för styrelsen har 

varit färdigställandet av stencil A1(Faktorer av betydelse för uppkomsten av astma och allergi hos barn) för 

allmänhet, MVC/BVC och specialistmottagningar. Styrelsen har också tillsammans med Sten Dreborg och ETC-

PA färdigställt arbetet med att Svenska specialister i barn- och ungdomsallergologi också skall kunna ansöka om 

Europisk specialitet, vilket de flesta har gjort. Tillsammans med Sten Dreborg och den Europeiska 

organisationen ETC-PA fortsätter vi med arbetet att anpassa specialistutbildningarna i Europa, och finna en 

organisation och struktur för ackreditering av nationella träningscentra i barn och ungdomsallergologi.      

Stencilkommittén har haft två sammanträden och däremellan mycket mailkontakter. Stencilerna  A1 ”Faktorer 

av betydelse för uppkomsten av astma och allergisjukdom hos barn”, A2 ”Hembesök”, A5 ”Yrkesrådgivning”, 

A7 ”Besök i skola/förskola, B2 ”Klassifiering av astma med hänsyn till funktion och medicinering”,B3 och B4 

”Stadieindelning vid bedömning av akut astma/bronkit under respektive över 3 års ålder”, C3 ”Pricktest”,  C4 

”provokation i ögon”samt D14 ”Överkänslighet mot antibiotika” har uppdaterats. Uppdatering pågår av ett 

flertal andra stenciler. 

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

samarbete med sekreteraren. 

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

ungdomsallergologi. 
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