
Verksamhetsberättelse För BLF:s delförening för allergi och 
lungmedicin sept 2019 till sept 2020 
 

1/ Möten 
 

Höstmötet 2019 

BLF-al:s höstmöte genomfördes i Uppsala den 12 och 13 september med Charlotte 

Heijkenskjöld Rentzhog, Åsa Neuman och Magnus Borres lokalt ansvariga. Årets möte hade 

fokus på luftvägar och nyheter inom pälsdjursallergi. Förmötet den 11 september för nyblivna 

och blivande barnallergologer handlade om nyheter inom allergena komponenter med Lars 

Mattson, och diskussion kring utbildningsfrågor med Daiva Helander. Den 12 september 

öppnades mötet av ordförande Lennart Nilsson och förmiddagen modererades därefter av 

Charlotte Heijkenskjöld Rentzhog. Öppningsföreläsningen på astmatema hölls av professor 

Nikos Papadopolous från University of Manchester, och därefter talade Henrik Johansson om 

ansträngningsutlösta andningsbesvär hos idrottsaktiva ungdomar. Eftermiddagspasset 

modererades av Magnus Borres och Emma Goksör och handlade om pälsdjursallergi och 

hunden i offentlig verksamhet. Susanne Victor inledde kring hästallergi och därefter Nikos 

Tsolakis om kattallergi. Magnus Borres föreläste kring sensibilisering mot katt, hund och häst. 

Dagens sista session inleddes kort av Emma Goksör och därefter talade Maritha Sedvallsson, 

ordförande i Astma- och allergiförbundet om hunden i vård och skola. Tove Fall talade om 

hundallergi och resultaten från en registerstudie. Avslutningsvis fick vi lyssna till Ann Edner 

kring nytta av och hygien- och allergiaspekter av sjukhushundar och träffa sjukhushunden 

Luna-Li. Den 13 september inleddes som vanligt med årsmöte och därefter modererade Elsa 

Bona en session kring instabila luftvägar. Andrei Malinovschi talade om luftvägsdiagnostik 

och Christina Krantz om instabila nedre luftvägar. Dagens andra session kring 

födoämnesallergi modererades av Åsa Neuman som inledde med en introduktion och därefter 

talade Magnus Borres om nya allergener t.ex. citruskärnor, LTP och cannabis. Anna Jansson 

talade om födoämnesallergi mot syrsor och mjölbaggelarver och avslutningsvis talade Ylva 

Sjögren kring ”spår-av-märkningen” på våra livsmedel. Ett mycket lyckat och uppskattat 

möte avslutades därefter. Vi hade sammanlagt 225 anmälda deltagare och 13 utställare med 

29 representanter vid mötet.  

 

Höstmöte 2021, 2022 och 2023 

- Under året planerades vårt höstmöte 2020 i Linköping ” Konflikten vid 

barriären; samspel mellan yttre och inre miljö”, med en halvdags program med 

pediatrisk lungmedicin på onsdagen före mötet. Tyvärr fick mötet ställas in och istället 

planerades ett digitalt årsmöte och webinarium i samarbete med Resia och Trippus.  

 

- Linköping med Lennart Nilsson som skulle haft höstmötet 2020, tar 2021 istället.  

 

- Hampus Kiotseridis och Mirza Nisar i Malmö/Lund har erbjudit sig att ta höstmötet 

2022 



- Mareike Fech-Bormann har intresse för att Västerås ska ta höstmötet 2023. 

 

Barnveckan 2020 

Barnveckan som skulle varit i Växjö fick ställas in på grund av Coronapandemin. Vi hade ett 

program planerat under torsdagen med Inger Kull och Anna Winberg kring fördoämnesallergi 

och StenErik Bergström om hosta och Wille Zetterqvist om högflödesgrimma. Vi hoppas och 

tror att Barnveckan 2021 kan bli av i Stockholm istället och planerar för ett liknande program 

då.  

 

SFFA 

Allergidagen hösten 2019 i Stockholm hade titeln ”The oral route – a highway to health?” och 

talare var Liam O´Mahony, Randi Berthelsen och Maria Jernmalm kring olika aspekter av 

kroppens mikrobiom. Därefter talade Caroline Nilsson om oral immunterapi och  Morgan 

Andersson om sublingual immunterapi.  

 

Tolerenskonferensen som skulle gått av stapeln i februari 2020 fick skjutas fram till maj 2020, 

men fick sedan ställas in på grund av Coronapandemin. SFFA´s vårmöte och årsmöte som 

planerades i samband med tolerenskonferensen i maj 2020, fick också den ställas in. Istället 

kommer SFFA årsmöte bli av digitalt i samband med Allergidagen hösten 2020.  

 

2/ Vår styrelse, valnämnden och andra arbetsuppgifter 

Vid årsmötet 2019 presenterade valberedningens ordförande Helene Axfors Olsson 

valberedningens förslag till styrelse. Lennart Nilsson avgick som ordförande men kvarstod 

som ledamot i styrelsen. Per Thunqvist avgick som sekreterare och gick ur styrelsen, men är 

fortsatt aktiv i riktlinjekommittérna. Jon Konradsen kvarstod som kassör. Anna Winberg 

valdes till sekreterare. Emma Goksör valdes till ordförande och kvarstod som sekreterare för 

riktlinjekommittén för allergi. Anna Zingmark-Terning valdes till sekreterare för 

riktlinjekommittén för lungmedicin. Daiva Helander valdes in som ny ledamot i styrelsen.  

Mötet valde Östen Jonsson och Jörgen Ramnemark till revisorer och Thony Hörberg till 

revisorssuppleant.  

Helene Axfors Olsson avgick ur valberedningen och Anne Kihlström blev ny 

sammankallande, tillsammans med Hampus Kiotseridis som omvaldes, samt Charlotte 

Heijkenskjöld-Rentzhog som valdes in som suppleant.  

 

Styrelsen har haft fem sammanträden varav flera digitalt. Dessutom flitig mailkontakt. 24/10 

Läkarsällskapet, Stockholm med riktlinjemöte-Allergi. 14/1 Läkarsällskapet, Stockholm med 

riktlinjemöte-Lung. 23/4 planerat möte med riktlinjemöte-Allergi, styrelsemötet blev av 

digittalt men riktlinjemötet fick skjutas på och blev istället av i 15 maj digitalt. 16/6 digitalt 

styrelsemöte samt riktlinjemöte - Lung, 21/8 Digitaltstyrelsemöte (Nästa möte 22/10 digitalt). 

 

Gunilla Hedlin och Göran Wennergren har utgjort sektionens arbetsgrupp för 

specialistärenden inom barn- och ungdomsallergologi. 



 

Vi har 8 nya specialister inom barnallergologi och det finns möjlighet att ansöka som 

barnallergolog på EU-nivå, vilket rekommenderas. Utbildningscentra kommer att behöva 

förnya sin EU-certifiering och arbete pågår med att få till stånd detta.  

 

Under året har följande disputerat: Anna Wintersand, Therese Sterner, Laila Hellkvist och 

Frida Kalm. Dessutom har två stipendium i barnallergologisk forskning utlysts som utdelas 

under årsmötet. 

3/ Manualer och riktlinjer 

 

Riktlinjegrupperna 

Inom riktlinjegruppen för lungsjukdomar har gruppen konstituerat sig med Anna Zingmark 

som sammankallande, Sten-Erik Bergström och Karsten Kötz som huvudansvariga och övriga 

ledamöter är Elsa Bona, Laszlo Kadar, Helga Elidottir, Thony Hörberg, Per Thunqvist och 

Anna Winberg. De har en riktlinje färdig, tracheostomi och beräknar bli klara med tre stycken 

till i år, Pneumothorax, Empyem, Persisterande Bakteriell Bronkit och dessutom skriver man 

på Diagnosnummer lungsjukdomar. Sen är det i pipeline flera nya riktlinjer såsom 

högflödesgrimma, bronkiektasier, riktlinje BPD efter neonatalperioden, bronchiolitis 

obliterans och PCD. 

 

Riktlinjegruppen för allergologi har haft Emma Goksör som sammankallande. Gunilla Hedlin, 

Eva Landgren och Hampus Kiotseridis har under året meddelat att de inte längre önskar delta 

i allergiriktlinjegruppen. Maria Ingemansson är ny medlem. Reviderade riktlinjer under året 

är:  A2 ”Riktlinje för hembesök”, A7 ”Riktlinje för skola, förskola”, C1 ”anamnesformulär 

för nybesök”,  A6 ”vaccin och allergi”, C5 ”provokation i ögen”, B1 ”terminologi astma”. En 

ny riktlinje har kommit för ”Allergiska reaktioner vid långt QT syndrom”. Revidering har 

påbörjats för: D14 ”Överkänslighet mot antibiotika”, A8 ”Transition till vuxenvård”,  A3 

”läkarutlåtande för vårdbidrag. Egenvårsplaner för astma har gjorts via SKR och länkats till 

från vår hemsida.  

 

NPO Lung- och allergisjukdomar 

BLF-AL har med intresse följt arbetet i NPO Astma och Allergi och försöker bevaka att 

representanter för allergologin och barnallergologi och pediatrisk lungmedicin finns 

representerat där så bör vara. NAG för KOL har under året arbetat med vårdförlopp för KOL. 

NAG svår matallergi har också startat med Caroline Nilsson i ledningen. För patienter med 

matallergi, såväl barn som vuxna, finns stort behov av en mer kunskapsbaserad, jämlik och 

individanpassad vård. Att ta fram kunskapsstöd och en struktur för fortlöpande 

kompetenshöjning inom detta område är några av de aktiviteter arbetsgruppen planerar.  En 

NAG för sömnapne planeras startas under det kommande året med målet att fram en struktur 

för hur en mer jämlik och helhetsorienterad process kan nås.  

 

Även arbetet med egenvårdsplaner för astma från SKR har gjorts i samarbete med NPO Lung- 

och allergisjukdomar.  

  



NPO Lung- och allergisjukdomar samverkar också med andra NPO:er,  och har nu pågående 

aktiviteter med t ex NPO Infektionssjukdomar, Primärvårdsrådet och dialog med NPO Barn – 

unga.   

  

Från PO Lung- och allergisjukdomar har förfrågan kommit och SFFA och BLF-al har skrivit 

på för rekommendation till Socialstyrelsen att nedanstående områden blir högspecialiserad 

vård: 

Kronisk lungsjukdom hos barn 

Anafylaxi under anestesi/operation 

Svår matallergi hos barn och vuxna 

Mastocytos 

 

Nationella rekommendationer för specialkost ”Kost och näring”  

I början på 2020 publicerades nationella rekommendationer kring specialkost av Kost och 

Näring och där vår delförening tillfrågats om att vara remissinstans och fick möjlighet att 

granska en tidig version av rekommendationerna. Tyvärr fick vi inte granska slutversionen 

innan publikation och har därför meddelat Kost och Näring att vi i nuläget inte kan stå med 

som remissinstans och har därför hänvisat alla frågor kring materialet till Kost och Näring. 

 

 

Socialstyrelsens  och läkemedelverkets riktlinjer om astma 

Socialstyrelsen arbetar med ny version av nationella riktlinjer för astma och läkemedelsverket 

med ny version av astmabehandling. Bill Hesselmar är med i arbetet av båda revisionerna.  

 

 Certifiering av universitetsklinikernas barnallergiverksamhet 

Arbetet med certifiering har blivit fördröjt under 2020 och sedan lagt på is på grund av 

Corona. Vi hoppas kunna återuppta arbetet under 2021. Gruppen kommer består sedan 

tidigare av Anne Kihlström och Daiva Helander med Sten Dreborg. 

4/ Corona 

Under våren 2020  kom Corona pandemin och vi fick alla anpassa oss till en ny verklighet där 

resor och möten inte gick att genomföra. Delföreningen tog fram ”stöd till vårdpersonal för att 

skilja mellan allergi och infektion” samt ”stöd till läkare och sjuksköterskor på Allergi- och 

lungmottagningar som ger råd till patienter med lungsjukdom och astma + sammanställning 

av dokumentation Covid 19 och barn”. Under våren och sommaren kom också många frågor 

kring riktlinjer från BLF-AL avseeende genomförande av lungfunktionsundersökningar. BLF-

AL hänvisade till regionela riktlinjer som tagits fram bland annat av VGR och KAAK.  

 

4. Utbildning 

AIT kurser 



Under året har representanter från BLF-AL deltagit i en arbetsgrupp med syfte att AIT-kurser 

skall kunna ges helt i SFFA regi, utan direkt koppling till läkemedelsbolag.  Arbetsgruppen 

består av representanter för SFFA, SSA, BLF-AL, ASTA samt NAAKA. Gruppen har träffats  

digitalt vid ett flertal tillfällen under året (december 2019, mars2020, maj 2020) samt på plats 

i Stockholm i februari 2020.  

 

AIT kurserna under året har som tidigare givits i samarbete med ALK och samarbetet 

kommer att fortsätta tills en ny struktur har kommit på plats. Planen är att ge kurserna som 

LIPUS-kurser i regi av SFFA och med kursadminsitration via SFFA, på olika kursorter i 

Sverige med ett gemensamt utbildningsmaterial.  

 

ALK har tillsammans med en arbetsgrupp tagit fram ett utbildningsmaterial för ett så kallat 

”SLIT körkort”. Arbetsgruppen granskade under våren detta så att det skall vara i samklang 

med AIT dokumentet 2019 och hoppas på ett reviderat utbildningsmaterial som kan användas 

av de olika delföringarna i sitt arbete att sprida kunskap om SLIT.  

 

Arbetet med AIT –kurser och ”SLIT körkort” har presenterats för NPO - Astma och Allergi 

av Victoria Strand och Emma Goksör vid ett digitalt möte under våren i förhoppning om att 

man nationellt också kan stötta och driva arbetet med en nationell ”utbildningsstruktur”.  

 

SK kurser 

Tidigare dialog med Socialstyrelsen resulterade har gett återkommande avrop för tre kurser 

som återkommer 2 kurser/år för att främja utbildningen av nya allergologer i landet: 

- ”Astma och övre luftvägar från barn till vuxen”, Göteborg november 2020, avrop 

inskickat för 2021.  

- ”Födoämnesöverkänslighet hos vuxna, barn och unga vuxna”, Stockholm november 

2020. Nästa kurs planeras 2022.  

- Avancerad allergologi  (Immunologi vid allergisjukdomar, immundefekter, anafylaxi, 

läkemedel- och vaccinationsreaktioner, dermatologi ur ett allergologiskt perspektiv) 

Avrop inskickat för 2021 och planeras också ges 2022.  

 

Under hösten 2019 gick ”Barnallergologi” kurs i Stockholm med fokus på blivande 

barnläkare. Ett avrop för denna kurs gick ut inför 2021 men ingen kursgivare inkom med 

avrop vilket är ett observandum.  

 

5. Administration/avgifter/övrigt 

 

Hemsidan  

Under året har arbetet pågått med att få vår hemsida som del i och med samma upplägg som 

BLF´s hemsida. Arbetet med att föra över den gamla hemsidan är nu slutfört och den nya 

hemsidan lanseras i samband med årsmötet 18 september 2020. Den gamla hemsidan kommer 

stänga ner och den nya hemsidan via BLF kommer att uppdateras kontinuerligt av 

delföreningens styrelsemedlemmar och avsatt person vid BLF som bistår delföreningarna. Vi 



tackar Kent-Åke Henriksson med medhjälpare för deras fantastiska arbete under åren med vår 

hemsida. 

 

Årsavgiften 

Årsavgiften har varit 200 kr. Sektionen har ca 200 medlemmar, det är dock svårt få in 

medlemsavgiften.  

 

Linköping 200918 

 

Emma Goksör  Anna Winberg  Jon Konradsen 

Ordförande  Sekreterare  Kassör 

 

 

Lennart Nilsson Daiva Helander Anna Zingmark-Terning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


