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Protokoll fört på årsmöte i Svenska Barnläkarföreningens sektion 

för barn- och ungdomsallergologi i Tylösand 15-09-25 

§ 1. Årsmötet öppnades 
Ordföranden Anne Kihlström förklarade årsmötet öppnat och hälsade årsmötesdeltagarna 

hjärtligt välkomna 

 

§ 2. Justeringspersoner 
Till justeringspersoner för dagens protokoll valdes Göran Wennergren och Anders Lindfors. 

 

§ 3. Årsberättelse 
Årsberättelsen genomlästes och godkändes av mötesdeltagarna. Den innehöll bland annat: 

- Föregående års höstmöte avhölls på Fotografiska, Sthlm, med ett fint program såsom 

 - Svårbeh astma 

 - Lung development av Andrew Bush,  

 - Luftvägsregistret 

 - Förmötet med Hampus Kiotseridis, Erik Melén och Magnus Wickman 

- Några ytterligare aktiviteter 

 - Ve 6 kurs i barnallergologi i Linköping 

 - Barnveckans program inom allergologi 

 - Arbete kring kursämnen över olika specialiteter med SoS 

 - Barnallergologins historia klar  

 

 

§ 4. Ekonomirapport 
Sektionens ekonomi redovisades av skattmästare Eva Landgren. Föreningen har fortsatt god 

ekonomi.  

 

§ 5. Revisionsberättelse 
Revisionsberättelsen presenterades av revisor Jörgen Ramnemark godkändes av mötet. 

 

§ 6. Ansvarsfrihet 
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014-2015.  

 

§ 7. Årsavgift 
Årsavgift. Beslöts enhetligt om höjning av årsavgiften till 200 kr 

 

§ 8. Val av styrelse 
Valberedningens ordförande Helene Axfors Olsson presenterade valberedningens förslag till 

styrelse. Hampus Kiotseridis och Nicholas Brodzski har begärt avgå. I enlighet med 

valberedningens förslag omvaldes Anne Kihlström, Lennart Nilsson, Eva Landgren, Per 

Thunqvist. Bill Hesselmar omvaldes till att vara adjungerad styrelsemedlem. Dessutom 

ersattes Hampus och Nicholas av Charlotte Heijkenskjöld-Rentzog, Uppsala och Catrin 

Holgén, Östersund. 

 

§ 9. Val av revisorer. 

Jörgen Ramnemark, Halmstad och Åsa Borulf, Örebro omvaldes som revisorer. Som 

revisorssuppleant valdes Östen Jansson. 
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§ 10. Valnämnd  
Catarina Almqvist Malmros, Stockholm, och Anders Berner, Karlstad och Helene Axfors 

Olsson sitter i valnämnden. Val av valnämnd. Föreslogs av valnämnden Hampus Kiotseridis 

efter Anders som avgick. I övrigt sittande valnämnd. 

 

§ 11. Stencilkommitténs arbete.  

Stencil-/riktlinjekommitténs arbete. Nicholas Brodzski beskrev att kommittén haft två möten 

under året och att flera nya stenciler/riktlinjer är på gång.  

 

§ 12. SK-kurser 

SK-kurs 2016 i Stockholm.  

Under socialstyrelsens hatt med muntligt löfte om 3 år ska SK-kursen nu hållas i Stockholm, 

på Sachsska. 35 deltagare är godkänt för SK-kursen. Ve 11 2016. Ansökan går ut sista okt -

15. Susanne Glaumann och Caroline Nilsson är kursansvariga. 

 

§ 13.  Nya specialistärenden 
Två nya barnallergologer hälsades välkomna. Många nya specialister som inte sökt EU-

specialitet. Kriterier för godkännande är bland annat 2 arbeten, ett kvalitetsarbete (PM) och ett 

vetenskapligt arbete - exv en poster på kongress, Riksstämman eller på höstmötet - där 

presentationen kan ske på förmötet. Föreslogs också att det vore bra om det blev en artikel i 

en internationell tidskrift.  

 

 § 14.  Höstmötet 2016 

Nästa års mötesdagar och program genomgicks. 

 

§ 15. Kommande möten 
Kommande konferenser genomgicks. 

 

§ 16. Europeisk specialité 

Information om europeisk specialitet beskrevs av Sten Dreborg. Enligt EU-reglerna bör våra 

utbildningscentra få ny certifiering 2016 vilket får diskuteras nästa år.   

 

§ 17. Hemsidan 

Diskuterades olika appar etc, bland annat mot anafylaxi. 

 

§ 18. Nationella riktlinjer mm 

Socialstyrelsens nationella riktlinjer för astma och KOL diskuterades. Dessutom om 

certifieringen av vårdcentraler som görs fr.a. i Skåne. Vikten av egenvårdsplaner togs upp.  

 

§ 19. Steg 5 i astmabehandlingen 

Steg 5 i astmabehandlingen som nu är klar diskuterades. 
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§ 20. Nya studier 

Airsonett. Önskemål att så många som är möjligt är med i Airsonett-studien för utvärdering av 

denna luftrenare. 

 

 

§ 20. Övriga frågor och meddelanden 

Höstmötet kommer 2016 att vara i Falun vilket vi är mycket glada över. Huvudtemat blir 

anafylaxi och nötallergi. Fredagen kommer att handla om inhalationsbehandling och 

preventions-stencilen kommer att tas upp. 

 

På förmötet (under gårdagen) diskuterades AIT, hur man gör på olika ställen i landet. 

 

Astmaregistret. Enklast är ju om det går att mata in automatiskt från sökorden i resp 

journalsystem vilket har varit en stor svårighet. Anders Lindfors, Jan Svedmyr, Christophe 

Pedroletti och Bill Hesselmar ska bilda en arbetsgrupp för att förtydliga, förenkla och 

förbättra med en bra mall till kvalitetsregistret. Christophe sammankallande. 

 

Tidig introduktion av jordnöt. Utifrån bland annat artikeln i NEJM om tidig introduktion av 

jordnöt diskuterades nya kostråd. Beslöts om en grupp kring detta. Caroline Nilsson 

sammankallande. Sören Wille, Lennart Nilsson, Katarina Pyk, Anne Kihlström och Jan 

Svedmyr önskade medverka.  

  

Hampus Kiotseridis och Nicholas Brodzski avtackades.  

 

 

§ 21. Mötet avslutades 
Årsmötet avslutades därefter.  

 

Vid protokollet 

Lennart Nilsson 

 

Justeras:                                                                                        

                              
 

Göran Wennergren     Anders Lindfors 

 

 

 

   

 

 


