
Verksamhetsberättelse För BLF:s delförening för allergi och 
lungmedicin sept 2018 till sept 2019 
 

1/ Möten 
 

Höstmötet 2018 

BLF-al:s höstmöte genomfördes i Umeå den 27-28/9 med förmöte 26/9. Anna Winberg och 

Christina West var lokalt ansvariga. Programmet kretsade mycket kring: 

 ”Att tåla eller inte tåla?” 

Förmötet handlade om primär immunbrist av Nicholas Brodszki – till de som kom i tid efter 

en svår blåst som drabbade många och flera flyg kunde inte landa i Umeå. Förmötet för 

blivande och nyligen färdiga barnallergologer är en integrerad del i höstmötet, där blivande 

barnallergologer har möjlighet att träffas och diskutera utbildningsfrågor. 

 

Torsdagen handlade om födoämnesallergi, först Christina West om ”Allergy or tolerance – a 

question of balance varefter Louise Michaelis från Newcastle upon Tyre föreläste om ”Food 

allergy in the pre-school child”, Caroline Nilsson var moderator. På eftermiddagen var Göran 

Wennergren moderator och handlade om FPIES av Anna Winberg, Josefin Ullberg och 

Mareike Fech-Bormann. Därefter tog Robert Saalman vid om Eosinofil esophagit. 

Föreläsningarna senare på torsdagen handlade om OIT med Solveig Röisgård och Josef 

Brännström samt slutligen livskvalitet vid födoämnesöverkänslighet med Åsa Strinnholm och 

med Nicholas Brodszki som moderator. 

 

På fredagen efter resp årsmöten så var Gunilla Hedlin och Bill Hesselmar moderatorer med 

genomgång av Finska allergiprogrammet och sen drogs kort 5 stora allergikohorter upp, 

OLIN-studien, Östersundskohorten och NICE, Bamsestudien, Västra Göralands barn och 

Northpop Child. Därefter en intressant paneldiskussion om dessa studier. 

 

Mycket goda recensioner från deltagare – det var sammanlagt ca 275 anmälda! med utställare. 

Fler deltagare än någonsin tidigare. 

 

Barnveckan 

Föregående barnvecka var i Örebro och det var mycket positivt gensvar. 

På förmiddagen var Östen Jonsson moderator och Per Thunqvist föreläste om Behandling av 

svår astma, Jon Konradsen om Svår kronisk astma och Anna Winberg om Astmabehandling 

steg 5.  

På eftermiddagen var Anna Zingmark-Terning moderator och Östen Jonsson föreläste om 

Luftvägsproblem hos det neurologiskt sjuka barnet, Laszlo Kadar om Utredning av 

luftvägsproblem vid neurologisk sjukdom och Bill Hesselmar om Behandling av 

luftvägsproblem vid neurologisk sjukdom.  

För 2020 kommer Barnveckan gå av stapeln i Växjö med Anna Bärtås och Martin Jägervall 

lokalt ansvariga och Thony Hörberg lokalt ansvarig barnallergolog. För 2021 planeras 

Barnveckan hållas i Stockholm (ALB). 

 



SFFA:s allergidag 181005 

Där föreläste bland annat Caroline Nilsson om luftburen födoämnesallergi och man hade en 

paneldiskussion om hur man råder ungdomar med allergi eller atopiskt eksem inför framtida 

yrkesval. Norr Latin, Stockholm 

 

 

SFFA:s vårmöte190402 

Handlade om ”Terapeutiskt arbete för att motverka uppkomst av allergier” 

 

2/ Vår styrelse, valnämnden och andra arbetsuppgifter 
 

Valberedningens ordförande Helene Axfors Olsson presenterade valberedningens förslag till 

styrelse. Lennart Nilsson omvaldes till ordförande, Per Thunqvist omvaldes till sekreterare, 

Jon Konradsen till kassör, Emma Goksör till sekreterare för riktlinjekommittén, Anna 

Winberg och Anna Zingmark-Terning till nya ledamöter i styrelsen och Bill Hesselmar samt 

Anne Kihlström adjungerades till styrelsen. Till revisorer valdes Jörgen Ramnemark och 

Östen Jonsson samt som suppleant Thony Hörberg. Helene Axfors Olsson (sammankallande) 

och Hampus Kiotseridis omvaldes med Anne Kihlström som suppleant.  

 

Styrelsen har haft fem sammanträden varav ett per telefon. Dessutom flitig mailkontakt , 

23/10 Läkarsällskapet, Stockholm med riktlinjemöte - Allergi, 15/1 Läkarsällskapet, 

Stockholm med riktlinjemöte - Lung, 23/4 med riktlinjemöte – Allergi, Läkarsällskapet, 

Stockholm, 11/6 Ågrenska villan med riktlinjemöte - Lung i Göteborg, 20/8 Telefonmöte 

(Nästa möte 24/10 på Läkarsällskapet). 

 

Gunilla Hedlin och Göran Wennergren har utgjort sektionens arbetsgrupp för 

specialistärenden inom barn- och ungdomsallergologi. 

 

Vi har 7 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 vilket kommer att göras under året som kommer. 

 

Under året har en läkare disputerat, Nicholas Tsolakis i Uppsala. Dessutom har ett stipendium 

i barnallergologisk forskning utlysts som utdelas under årsmötet. 

 

3/ Manualer och riktlinjer 
 

AIT-dokumentet är nu klart 

Ett stort tack till de från BLF-al som medverkat, nämligen Daiva Helander och Anne 

Kihlström. Det lätt kontroversiella är hur man ska göra med vårdnivåer vid SLIT inom 

primärvården och då har följande beslutats: 



 
*AIT-kunnig annan specialist inom barnmedicin, ONH eller allmanmedicin. Om man 

inte är allergolog/barnallergolog och deltar i behandling med SCIT och/eller SLIT 

krävs särskilt intresse inom allergiomradet, att man genomgått utbildning och håller 

sig uppdaterad. Det är absolut nödvändigt att inga i Allerginätverk med 

allergolog/barnallergolog samt att ha upparbetad kontakt med allergimottagning i det 

egna omradet. 

 

 

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 samordnande.  

 

Kunskapsstöd 

Mia Wedes SKL-projekt som skulle fungera som ett nationellt kunskapsstöd avslutades 

180531. Hennes arbeten har delvis gjorts tillsammans med oss i BLF-al. NPO Barn och 

Ungas hälsa har undrat om BLF-al inte kan göra färdigt de ej färdiga PM om ”Anafylaxi”, 

”Astma”, ”FPIES”, ”Urtikaria” och ”Eksem”. Styrelsen har svarat att vi inom ramen för vår 

egen riktlinjesamling har aktuella riktlinjer för astma, FPIES, eksem och urticaria som vi 



tycker skall gälla. Dessa omarbetas vart 3:e år. För anafylaxi hänvisas till SFFA- dokumentet  

och för Födoämnesallergi bör det från NPO föreslagna dokumentet överlämnas till 

riktlinjegruppen.  

Vi föreslår att våra riktlinjer länkas av resp region och landsting.  

 

NPO Astma, Allergi och KOL har beslutat att man ska arbeta för att certifiering av 

primärvården görs på motsvarande grad som i Skåne i hela landet. Det har gjorts en 

beskrivning utifrån den skrift man har i Skåne och heter ”Certifiering av astma- allergi- och 

KOL-mottagning”.  

Egenvårdsplan för småbarn är klar och ska skickas ut. Egenvårdsplan för åldrar > ca 5 år är på 

god väg at bli klar och har gjorts tillsammans med NPO Astma, Allergi och KOL. 

 

Från NPO Astma, Allergi och KOL 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 

 

Socialstyrelsens riktlinjer om astma 

Jon Konradsen har svarat Socialstyrelsen ang ny version om astmabehandling. Där 

rekommenderar vi att ett vetenskapligt underlag för NO (FeNO) fås för diagnostik och 

astmakontroll i nästa version. Vidare bör steg-5-behandling för svår astma ingå i enlighet med 

riktlinjen i BLF-al (särskilt biologiska läkemedel). Vi föreslår också att man lyfter frågan om 

att använda Luftvägsregistret. 

 

 Certifiering av universitetsklinikernas barnallergiverksamhet 

Detta hade vi hoppats kunna starta i höst, dock blir det fördröjt till våren 2020. Gruppen 

kommer att bestå av Anne Kihlström och Daiva Helander med Sten Dreborg som har alla 

blanketter etc för detta arbete.  

 

 

 

4. Samarbeten med Livsmedelsverket, socialstyrelsen 
 

Livsmedelsverket 

Vårt arbete med Livsmedelsverkeet är klart och det har fungerat mycket bra. Det kan nog bli 

fler sådana samarbeten. Det har gjorts av: Sjögren Bolin Y, Asarnoj A, Kull I. Råd om 

introduktion av jordnötter, ägg, mjölk och fisk i relation till utveckling av matallergi, 

Livsmedelsverkets rapportserie 2019, nr 08. Del 1 Hanteringsrapport, Del 2 Vetenskapligt 



underlag. Dessutom för kvalitetsgranskning och genomgång av Caroline Nilsson, Sachsska 

Barn- och Ungdomssjukhuset, Stockholm och ordf o Svenska Föreningen för Allergologi, 

Gunnar Lilja Sachsska barn- och Ungdomssjukhuset, Stockholm, Jan Svedmyr Falu lasarett, 

Lennart Nilsson Linköpings universitetssjukhus och ordf i Barnläkarföeningens delförening 

för allergi och lungmedicin, Anne Kihlström, Karolinska Institutet samt Christina West, 

Umeå universitetssjukhus. 

 

Utbildning 

 

Avrop inför kursåret 2020 via Socialstyrelsen är nedanstående. SFFA:s och BLF-al:s s 

ordförande tillsammans med bland annat Viktoria Strand, Caroline Nilsson med flera har 

diskuterat utbildningsfrågor med Charlotte Amilon på socialstyrelsen och vi har verkligen fått 

respons för tre kurser istället för deras tidigare förslag utifrån bland annat BLF:s 

rekommendation med knappt en utbildning per år:  

- ”Astma och övre luftvägar från barn till vuxen”, Göteborg 2020 (och även 2021) 

- ”Matallergi hos barn och vuxna” (Stockholm 2020 och 2022) 

- ”Basal immunologi vid allergisjukdomar, immundefekter, anafylaxi, läkemedel- och 

vaccinationsreaktioner, dermatologi ur ett allergologiskt perspektiv” (troligen 

Linköping 2021 och 2022) 

 

Höstmöte 2020, 2021 och 2022 

- Linköping har erbjudit sig att ta 2020 

- Hampus har skrivit att Malmö/Lund nog kan tänka sig att ta höstmötet 2021 

- Mareike Fech-Bormann har intresse för att Västerås ska ta höstmötet 2022 

- Bo Klintberg föreslår att Visby tar höstmötet 2023 

 

 

 

 

5. Administration/avgifter 
 

Det har gått bra med namnbytet till BLF:s delförening för allergi och lungmedicin och den 

lungmedicinska gruppen har startat och har målet att få till ett antal nya PM. Den nya 

hemsidan kommer att förväntas bli klar under nästkommande år. Vår nya hemsidas namn, 

blfallergilung.se kan man redan idag nå. Kent-Åke Henricsson med medhjälpare fortsätter att 

hjälpa till även med den nya hemsidan vilket vi är mycket glada över.  

 

Höstmötet är utan pappers-åhörarkopior och vi har nu en lång rad höstmöten som kan nås via 

de åhörarbilder som finns där.  

 

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

medlemsavgiften.  



 

Linköping 190909 

 

Lennart Nilsson Per Thunqvist Jon Konradsen 

Ordförande  Sekreterare  Kassör 

 

 

Emma Goksör Anna Wingren Anna Zingmark-Terning 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


