
Årsberättelse för Svenska Barnläkarföreningens sektion för 

barn – och ungdomsallergologi verksamhetsåret 2010–2011 

Sektionens årsmöte genomfördes i Göteborg 9-10 september 2010 med Bill Hesselmar som 

lokalt ansvarig. Efterutbildningsdagen den 9 september ägnades temat ”Födoämnesallergi” 

med Gunnar Lilja och Magnus Wickman som moderatorer. Minisymposierna den 10 

september utgjordes av ”Risk eller friskfaktorer – nya rön” med Johan Alm som moderator 

samt ” Behandling av barn med multihandikapp och återkommande luftvägsbesvär” med Bill 

Hesselmar som moderator. Höstmötet var välbesökt med 220 deltagare varav 23 utställare. 

På årsmötet den 10 september avtackades Gunnar Lilja som sammankallande i 

valberedningen och Göran Wennergren som vice ordförande i styrelsen. Anne Kihlström 

valdes till ny vice ordförande, och Nicholas Brodszki som ny ledamot. Helene Axfors Olsson 

omvaldes som sekreterare, Anne Kihlström som skattmästare, Catarina Almqvist Malmros 

som ledamot och Bill Hesselmar som ordförande. Göran Wennergren valdes som ny ledamot 

av valberedningen. 

Under Riksstämman ordnade sektionen tillsammans med SFFA ett symposium, där 

erfarenheterna från Pandemrix-vaccinationerna av allergiska patienter hösten 2009 

presenterades. Lennart Nilsson presenterade resultaten och erfarenheterna av vaccination av 

äggallergiska patienter i Linköping.  

Vid Barnveckan i Umeå deltog Nicholas Brodszki som moderator, tillsammans med Christina 

West, för minikurs i födoämnesallergi. Styrelsen har haft fem sammanträden, samt flitig 

mailkommunikation. Vi har under året haft flera olika uppdrag, och i olika sammanhang 

fungerat som lobbygrupp i syfte att stärka den barnallergologiska profilen. På uppdrag av 

Livsmedelsverket har vi agerat som faktagranskare i deras uppdaterade råd om 

spädbarnsuppfödning. I samband med indragningen av Pulmicort dosaerosol tog vi fram råd 

och riktlinjer för hur ersättningspreparaten kan användas. Vi har på uppdrag av ett företag 

granskat det vetenskapliga underlaget och givit synpunkter på hur deras produktinformation 

presenteras. Informationen om ev hälsorisker kopplade till Manganinnehållet i 

bröstmjölksersättningar har granskats, och vi anser att kunskapen om ev hälsorisker inte är 

sådan att föreningen kan agera i frågan, utan tycker att detta är en fråga för Livsmedelsverk 

och motsvarande myndigheter på Europeisk nivå. Vi har haft kontakt med Growing 

people/1177.se och erbjudit samarbete så att informationen om allergi och 

allergiförebyggande råd blir samstämmiga med de som ges på BVC och MVC. Vi har fått 

förfrågningar om hur omalizumab kan användas; dels då det finns stora regionala skillnader 

inom landet, och dels då det ibland används utanför gällande indikation. Styrelsen anser att 

detta i första hand är en fråga för Läkemedelsverket, och har därför tillskrivit LMV med en 

förfrågan om uppdatering av behandlingsråden för astma, särskilt då också de tidigare råden 

från 2007 kan behöva ses över på vissa punkter. Föreningen har genom Anne Kihlström 

bevakat Socialstyrelsens ”hearing” inför översynen av läkarnas specialistindelning, och 

styrelsen har tillskrivit Socialstyrelsen med förfrågan om specialisering också inom pediatrisk 

lungmedicin. Styrelsen har, tillsammans med Sten Dreborg, bedrivit ett intensivt arbete i syfte 

att Svenska utbildningscentra i barnallergologi skall bli EU-ackrediterade.   

Stencilkommittén har haft två sammanträden och däremellan mycket mailkontakter.  Följande 

stenciler har reviderats under året: Stencil A4 ”Läkarutlåtande avseende 

bostadsanpassningsbidrag” , C1-2 ”Anamnesformulär , C6, ”Födoämnesstencilen” med 



provokationsscheman,  D1 ”Anafylaxi”, D9 ”Astma-akutbehandling”och D15 

”Överkänslighet för lokalbedövningsmedel”. Uppdatering pågår av ett flertal andra stenciler. 

Barnallergisektionen delar i år ut ett stipendium på 50 000 kr. 

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. 

Årsavgiften har varit 100 kr. Sektionen har 323 medlemmar, varav nio nya för året. 
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