
Protokoll fört på årsmöte i Svenska Barnläkarföreningens sektion 

för barn- och ungdomsallergologi i Linköping 11-09-16 

§ 1. Årsmötet öppnades 
Ordförande Bill Hesselmar förklarade årsmötet öppnat och hälsade årsmötesdeltagarna 

välkomna. 

§ 2. Justeringspersoner 
Till justeringspersoner för dagens protokoll valdes Gunilla Hedlin och Lennart Nordvall. 

§ 3. Årsberättelse  
Årsberättelsen genomlästes och godkändes av mötesdeltagarna.   

§ 4. Ekonomirapport 
Sektionens ekonomi redovisades av skattmästare Anne Kihlström. Föreningen har fortsatt god 

ekonomi. Inbetalning av årsavgiften har förbättrats med påminnelse i januari från 

sekreteraren.  

§ 5. Revisionsberättelse 
Revisionsberättelsen presenterades av Per Thunqvist och godkändes av mötet.  

§ 6. Ansvarsfrihet 
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2011-2012. 

§ 7. Årsavgift 
 Årsavgiften för kommande år fastställdes oförändrad till 100 kronor. 

§ 8. Val av styrelse                                                                                                               
Valberedningens ordförande Göran Wennergren presenterade valberedningens förslag till 

styrelse. Catarina Almqvist Malmros avgår ur styrelsen. I enlighet med valberedningens 

förslag omvaldes Bill Hesselmar som ordförande, Anne Kihlström som vice ordförande och 

skattmästare, Helene Axfors Olsson som sekreterare, Nicolas Brodzski och Lennart Nilsson 

som övriga ledamöter. Eva Landgren nyvaldes som övrig ledamot. 

§ 9. Val av revisorer 
Stig Örjestad, Skellefteå omvaldes och Jörgen Ramnemark, Halmstad nyvaldes som ordinarie 

revisorer. Åsa Borulf, Örebro omvaldes som revisorssuppleant. 

§ 10. Valnämnd 
Göran Wennergren, Göteborg och Anders Berner, Karlstad omvaldes i valnämnden. Eva 

Landgren, Sundsvall avgår och Catarina Almqvist Malmros, Stockholm nyvaldes i 

valnämnden. Göran Wennergren är sammankallande. 

§ 11. Stencilkommitténs arbete.                                                                                           : 

Revidering har skett av följande stenciler: Stencil A4 ”Läkarutlåtande avseende 

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

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

för lokalbedövningsmedel”. Ny stencil om ”Allergidiagnostik” ska göras. 

  



§ 12. SK-kurser.                                                                                                                            
SK-kurs i barnallergologi anordnas 2012 i Uppsala.                                                             

§ 13.  Nya specialistärenden                                                                                                   

Azita Beydokhti Nejad, Göteborg, Mareike Fech-Bormann, Västerås, Elsa Fransson Bona, 

Borås, Ted Jakobsson, Norrköping, Madelaine Ladenvall, Göteborg, Gunnar Lewald,                                     

Stockholm och Longina Marczak, Göteborg, hälsades välkomna som nya specialister inom 

barn- och ungdomsallergologi.  

§ 14.  Höstmötet 2012 
Nästa års höstmöte blir i Uppsala torsdag-fredag 120920-0921. Som tema för 

efterutbildningsdagen föreslog styrelsen ”Hud” med bl.a. urticaria, läkemedelsbiverkningar. 

Föreslogs även erfarenheter av Protexo vid eksembehandling. Minisymposier om ”Bronkiolit” 

och ev.”ASIT” alt. ”NAR”, nationella astmaregistret. 

§ 15. Kommande möten                                  
Gunilla Hedlin informerade om mötet ”JIM-symposium” i Sthlm 111111-1112. Gemensamt 

sektionssymposium SFFA och BLFA ”Svår astma” på Riksstämman 111201. Barnveckan 

2012 i Borås 120404–0408.  

§ 16. Information om europeisk specialitet                                                                                                                                                                                                   
Anne Kihlström informerade om arbetet med att certifiera svenska utbildningscentra för vår 

subspecialitet. Sten Dreborg är ansvarig för detta tillsammans med Anne. Under september 

har inspektion från EAACI/ETC-PA skett av centra i Göteborg, Uppsala, och Stockholm 

(Sachsska Barnsjukhuset och Karolinska Universitetssjukhuset) som ansökt om certifiering. 

Ansökan har även inkommit från centra i Umeå och Linköping vilka kommer att inspekteras i 

november 2011. 64 barnallergologer har ansökt och godkänts som europeiska specialister 

inom barn- och ungdomsallergologi. Det diskuteras även inom EAACI/ETC-PA att införa 

obligatorisk eller frivillig examination av blivande EU-specialister. Som tidigare är Gunilla 

Hedlin och Göran Wennergren utsedda granskare av ansökningar till vår subspecialitet. Anne 

har i samarbete med Socialstyrelsen översatt samtliga dokument avseende specialisering till 

barnallergolog till engelska.                                                                                                

EAACI = European Academy of Allergology and Clinical Immunology                                        

ETC-PA = European Training Committee Paediatric Allergology 

         

§ 17. Övriga frågor + meddelanden 
Årsmötet godkände styrelsens förslag att Per Thunqvist adjungeras till styrelsen med uppgift 

att driva frågor inom pediatrisk pulmonologi. Styrelsen fick även i uppdrag att fundera på ev. 

framtida samarbete avseende pediatrisk gastroenterologi. På initiativ av Hampus Kiotseridis 

bildas en arbetsgrupp som ordnar möte för ST-läkare inom barn- och ungdomsallergologi, 

nyblivna specialister och senior läkare kvällen före utbildningsdagen. Syftet med mötet är 

bl.a. att presentera och diskutera ST-projekt. Styrelsen föreslog att handouts inte tillhandahålls 

på kommande höstmöten. Årsmötet godkände detta under förutsättning att handouts finns 

tillgängliga på vår hemsida i god tid före höstmötet. Ordförande tog upp frågan om namnbyte 

på stenciler/stencilkommitté och föreslog att en arbetsgrupp tillsätts bestående av två 

professorer och två ST-läkare som utreder frågan och presenterar ett förslag på nästa årsmöte. 

 



§ 18. Utdelning av BLFA-stipendium                                                                                   

Anna Winberg, Umeå tilldelades BLFA-stipendium på 50 000 kr för sin forskning 

”Förekomst av födoämnesöverkänslighet bland skolbarn – validering med dubbelblind 

placebokontrollerad födoämnesprovokation och inflammationsmarkörer”. 

§ 19. Mötet avslutades 
Årsmötet avslutades med avtackning av Catarina Almqvist Malmros för utmärkta insatser i 

styrelsen.   

 

Vid protokollet 

Helene Axfors Olsson 

 

Justeras: 

                                                                                        

Gunilla Hedlin                                Lennart Nordvall                                                            

 


