
ÅRSMÖTE I GÖTEBORG 2022-09-15 

BARNALLERGISEKTIONENS DELSEKTION FÖR ALLERGOLOGI  

OCH PEDIATRISK LUNGMEDICIN 

 

Organisationsnummer: 876400-4696 
 

Styrelse:  Emma Goksör, ordförande (firmatecknare och formell representant) 

 Anna Winberg, sekreterare 

 Jon Konradson, kassör (firmatecknare och formell representant) 

 Susanne Glaumann, riktlinjegrupp Allergi 

Elsa Bona, riktlinjegrupp Lunga 

Sten-Erik Bergström, riktlinjegrupp Lunga 

 Daiva Helander, utbildningsansvarig 

 Nikolaus Tsolakis, vetenskaplig sekreterare. 
 

Valberedning: Anne Kihlström, Hampus Kiotseridis, Charlotte Heijkenskjöld-Rentzhog 

• Revisorer: Östen Jonsson och Thony Hörberg samt Dan Seligsohn 
revisorssuppleant  

 

§1. Årsmötet öppnas av ordförande Emma Goksör  

§2. Val av justeringspersoner: Susanna Klevebro, maria ingemansson 

§3. Årsberättelse presenteras av ordförande Emma Goksör 

 Årets möten: 

o Fem styrelsemöten under året, fyra digitala, ett fysiskt möte.  

o 2 riktlinjemöten ALLERGI (digitala) och 2 riktlinjemöten LUNG ( 1 digitalt/1 

fysiskt möte) 

o Höstmötet 2021 hölls som ett digitalt möte utgående från Linköping 

 Tema: ” Konflikten vid barriären; samspel mellan yttre och inre miljö”. 

Mycket intressant och väl sammansatt program som tagits fram och 

modererades av kollegor från Allergicentrum, Linköping 



 Lungprogram: Föreläsningsdag i anslutning till höstmötet med ett spännande 

och lärorikt program framtaget av riktlinjegrupp LUNGA och modererat av 

riktlinjeansvarig Anna Zingmark-Terning. 

 Förmöte för blivande/nyblivna barnallergologer: Lazlo Kadar, 

Barnallergolog/pulmonolog föreläste om ”Bronkoskopi” och Emma Goksör, 

Daiva Helander och Wilhelm Zetterqvist berättade om subspecialisering i 

barnallergologi och europeisk specialisering i pediatrisk lungmedicin. 

 Gunnar Lilja heldagssymposium 21 april 

 Barnveckan i Halmstad framflyttad 2023 

 SFFA: Allergidagen 7 oktober- ”Precisionshälsa och allergisjukdomar” 
 

Årsberättelse övrigt: Riktlinjekommitéer LUNG 

o Riktlinjekommitéer ALLERGI 

o Certifiering 

o Corona vaccination FHM/BLF 

o BLF nya subspecialiteter 

o Kost och Näring Revidering 

o NPO Lung- och allergisjukdomar  

o Hemsidan – Ny Webmaster  

o Följ Finland i arbetet mot allergier artikel med SFFA och AAF 

o SK-kurser  

o AIT-kurser och SLIT-körkort 

o Kurs i pediatrisk lungmedicin, februari 2022 

o 8 nya specialister 

o 2 disputerat 

o Stipendium i barnallergologisk forskning har utlysts 

o Emma och Jon sitter med i LMV uppdatering av astmaläkemedel till barn 

 

Årsberättelse – remisser 

Färdiga 

Nationella rekommendationerna för specialkost i förskola och skola. Kost och Näring 

Personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp, Matallergi förhandsgranskning 

OSAS vårdförlopp, barn, konsekvensbeskrivning och förslag 



Corona vaccination FHM/BLF 5-12 år 

NPO Primärvård Ämnesgrupp barn och ungdomshälsa Kunskapsstöd NKK för Primärvård 

astma 

Pågående 

" Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 1997:13) om förskrivning av vissa livsmedel ” 

”Omhändertagande vid öppna matprovokationer” 

 

Förslag till reviderade stadgar: 

behov av utökade funktioner i styrelsen för rimlig arbetsbörda  

separat riktlinjegrupp för pediatrisk lungmedicin 

§ 1 

Föreningen utgör en sammanslutning av barnallergologer, barnlungläkare och andra av 

barnallergologi och barnlungmedicin intresserade barnläkare samt läkare under utbildning 

till barnallergologer och/eller barnlungläkare . Föreningen är en delförening inom Svenska 

Barnläkarföreningen. 

§ 2 

Föreningens ändamål är att inom Svenska Barnläkarföreningen företräda specialområdets 

vetenskapliga intressen och utveckla vårdprogram inom det barnallergologiska och 

barnlungmedicinska området samt utgöra remissinstans. 

§ 3 

I beslut vid vilket föreningen agerar som delförening inom Svenska Barnläkarföreningen äger 

endast den som är medlem i sistnämnda förening deltaga. 

§ 4 

Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse bestående av ordförande,, sekreterare, 

vetenskaplig sekreterare, utbildningsansvarig, kassör och fyra övriga ledamöter som leder 

arbetet i riktlinjegrupperna. Samtliga väljs vid årsmötet för ett år i sänder. 

§ 5 

Ordföranden åligger det att leda föreningens sammanträden och att i samråd med 

sekreteraren uppgöra föredragningslistor för desamma. 

Sekreteraren åligger det att minst två veckor före årsmötet tillställa föreningens medlemmar 

kallelse och föredragningslista samt att föra protokoll. 

Sekreteraren åligger det att föra medlemsförteckning. Ansökan om inträde i föreningen görs 



till sekreteraren.  Kassören handhar föreningens ekonomi.  

Styrelsen är beslutsmässig då minst sex ledamöter deltar i beslutet. 

§ 6 

Föreningens beslut fattas genom omröstning med enkel röstövervikt. Vid lika röstetal har 

ordföranden utslagsröst. 

 

§4. Ekonomirapport  

Två höstmöten i bokföringen. 

Kurs i Pediatrisk lungmedicin. 

Redovisningsbyrå hjälper till med bokföringen, kostnad ca 20 000/år. 

 

 

 

 



 
 

§5. Årsavgiften förslag: kassör Jon Konradsen  

Förslag: oförändrad medlemsavgift: 200 kr.  

Betalas med fördel via Swish – 123 049 49 71. Glöm inte att ange namn vid inbetalning 

samt att anmäla ändrad mail-adress  

 
§6. Revisionsberättelse: redovisas av revisor Östen Jonsson. 

Revisorer godkänner bokföring för det gångna året och beviljar styrelsen ansvarsfrihet för 

kommande verksamhetsår. 
 

§7. Inför: Val av styrelse, revisorer, valnämnd, presenteras av sammankallande för 

valnämnd Anne Kihlström  

 Anna Winberg avgår från styrelse och riklingjegrupp ALLERGI i år, Susanne Glaumann 

avgår från styrelse och riktlinjegrupp ALLERGI under nästa år 

 Förslag på ersättare Henrik Herlöv-Nielsen (Helsingborg) som sekreterare och Sofia 

Tägström (Stockholm) som riktlinjeansvarig ALLERGI. Godkännes av auditoroet 



§8. RÖSTNING för medlemmar via APP angående: Emma Goksör  
1. Kan styrelsen beviljas ansvarsfrihet för det gångna året? JA 
2. Kan vi acceptera förändrade föreningsstadgar? JA 
3. Kan vi fastställa årsavgiften till 200 kronor för det kommande året? JA 
4. Kan vi välja in Henrik Herlöv-Nielsen i styrelsen som sekreterare: JA 
5. Kan vi välja in Sofia Tägström i styrelsen som ledamot och ansvarig för 

riktlinjegrupp astmaallergi? JA 
6. Kan övriga ledamoter i styrelsen fortsätta i sina nuvarande funktioner? JA 
7. Kan Östen Jonsson och Thony Hörberg väljas till revisorer för nästa 

räkenskapsår? JA 
8. Kan valnämnden väljas om i sin nuvarande sammansättning (Anne Kihlström, 

Charlotte Heijkenskjöld, Hampus Kiotseridis) JA 
 

 Röstningsresultat: Medlemmarna röstar JA på samtliga frågor 1-8 
Emma Goksör fortsätter således som styrelsesordförande för föreningen. 
Jon Konradsen fortsätter som kassör. 
Båda Emma Goksör och Jon Konradsen är firmatecknare. 

 
§9. Riktlinjekommitteérnas arbete: 
 
 

 Riktlinjekommitté Allergi-astma – presenteras av Emma Goksör/Susanne Glaumann 

Nytt på riktlinjeshemsidan 
Nytt namn på riktlinjeskommitteén 
Nya länkar till riktlinjer inom allergiområdet 
 

Reviderade riktlinjer under året 
C3 ”Frågeformulär användbara vid astmakontroll” 
D6” Eksem” 
D3 ”Säsongsbunden och perenn allergisk rinit” 
Revidering påbörjad  
A1 ”Faktorer som påverkar risken att bli allergisk som barn” 
D5 ”Urtikaria och Angioödem” 
C6 ”Luftburna provokationer” 
D15 ”Överkänslighet mot antibiotika  

 

 Riktlinjekommitté Lung – presenteras av Elsa Bona och Sten-Erik Bergström 

o Bill Hesselmar avgår som representant 

o Christina Kavouridou, DSBUS Göteborg ny medlem 
 

Nya riktlinjer 

o Primär ciliär dyskinesi 

o Bronkoskopi 



Reviderade riktlinjer  

o Vårdprogram för barn med trakealkanyl, ny plattform 

o Spontanpneumothorax, revidering pågår 

o PBB, revidering pågår 

Påbörjade riktlinjer 

o Andningsutredning hos barn 

o Andningsunderstöd till barn efter neonatalperioden 

o Interstitiell lungsjukdom 

 

Svenska Infektionsläkarföreningen Vårdprogram tuberkulos länkat till hemsidan 

Tradition med inledande lungdag under höstmötet är nu etablerad 

Genomförd LIPUS kurs i pediatrisk lungmedicin 14-16 mars 2022 

 

§10. Kommande kurser: presenteras av Emma Goksör 
 

o SK-kurser 

 ”Avancerad allergologi för barn och vuxna”  
 Immunologi vid allergisjukdomar, immundefekter, anafylaxi, 

läkemedel- och vaccinationsreaktioner, dermatologi ur ett 
allergologiskt perspektiv  

 Kursen hölls i Stockholm november 2022, nästa kurs 2024.  
 

 ”Astma och övre luftvägar från barn till vuxen” 
 Göteborg november 2023, nästa kurs 2025 

 

 ”Födoämnesöverkänslighet hos vuxna, barn och unga vuxna” 
 Stockholm mars 2022 
 Nästa kurs planeras i Stockholm mars  2023 

 
o AIT-kurser 

 

o Arbetsgrupp 
syfte att AIT-kurser skall kunna ges utan direkt koppling till läkemedelsbolag 
representanter för SFFA, SSA, BLF-AL, ASTA, NAAKA 
 

o Grundkurs HT 2021 och HT 2022: Maria Ingemansson och Victoria Strand i 
Stockholm 
 

o Grundkurs i Skåne 2023 och fortsättningskurs i Göteborg 2023 

 



o Kurserna ges som LIPUS-kurser i regi av SFFA och med kursadministration via 
SFFA, på olika kursorter i Sverige med ett gemensamt utbildningsmaterial 

o ”SLIT körkort” 
Referensgrupp med stöd av ALK tagit fram utbildningsmaterial  
SFFA ”äger” nu materialet som är granskat 2021LIPUS kurs i pediatrisk 
lungmedicin i Stockholm 14-16 mars 2022 

 
§11. Barnveckan i Halmstad 2023 – presenteras av Emma Goksör  

o Program klart 

Allergisk rinit – nya möjligheter 
Allergisk rinit  hos barn –               vad du behöver veta diagnostik + behandling 
Allergidiagnostik för luften på djupet 
Allergivaccineras under tungan,    så fungerar det 
 
Astma 2.2 – en uppdatering  
Nya behandlingsriktlinjer för astma  
Svår astma – vad gör vi då? 
Spirometri - så fungerar det och så tolkar vi resultatet 

 

 
§12. NPO- NAG referensgrupper – presenteras av Emma Goksör  

• NPO Lung- och allergisjukdomar - Ordförande Mona Palmqvist, vuxenallergolog 

Vårdprogram och vårdförlopp 

NAG för KOL  

NAG svår matallergi 

NAG för obstruktiv sömnapné  

NAG Lungfibros under uppstart 

Kunskapsstöd till primärvården (NKK) 

Allergisk rinokonjunktivit , AIT 

Nationellt arbete planeras  

Samverka med nationell läkemedelsgrupp 

Samverka NPO ÖNH, Primärvårdsrådet och NPO Barn-Unga 
 

• Vårdprogram och vårdförlopp 

 NAG svår matallergi 

• 15 deltagare  

• Primärvården läkare, allergispecialister för barn och vuxna, sköterskor 
i specialistvård och barnhälsovård, dietist, psykolog  



• Patientorganisationer, Socialstyrelsen och Livsmedelsverket 

• Standardiserat vårdförlopp  

o för en jämlik och kunskapsbaserad vård 

o Ut på remiss under våren 2022 

• Vårdprogram primärvården/nära vård 

• Arbetar för vårdprogram för specialistvården 

• Standardiserat nationellt läkarintyg för specialkost i skola/förskolaCaroline 
Nilsson är ordförande.  

 

 

§13. Nationell högspecialiserad vård (NHV) – presenteras av Emma Goksör 

o Svår eller oklar kronisk lungsjukdom hos barn 

o Vilka diagnosgrupper? 
     1. Primär ciliär dyskinesi (PCD)  

     2. Kronisk obstruktiv lungsjd av oklar genes/behandlingsresistens 

     3. Bronkiekstasier/andra sekundära lungskador 

     6. Kongenitalt centralt hypoventilationssyndrom (CCHS)/andra kroniska 
andningsregleringssjukdomar samt barn med behov av ventilationsstöd 

     ------------------------------------------------------------------- 

     4. Interstitiella lungsjukdomar (ILD) 

     5. Lung-/thorax- eller nedre luftvägsmissbildningar 

o Hur många enheter? 

 Fyra NHVe för 1-3 + 6 

 Två av dessa tar 1-6 

o Avgränsningar (=vad ska fortsätta vårdas i varje sjukvårdsregion) 
      1. Prematurer med kvarstående svårt sviktande lungsjd vid fullgången ålder 

      2. RI med sömnrelaterade andningsproblem som inte behöver invasiv eller non-invasiv    
ventilation 

      3. Cystisk fibros (CF) 
 
§14. SWITCH-studien (OIT mjölk) – presenteras av Emma Goksör 

 Ledning: 
 Solveig Röisgård, Östersund  
 Caroline Nilsson, Stockholm och Christina West, Umeå 

 30 inkluderade 
 15 aktiva, med 11 st som nått underhållsdos 
 2 avhopp pga motivationsbrist, 1 avhopp pga eksem, 1 avhopp pga GI-

symptom. 4 ITT 
 1 allvarlig reaktion vid DBPCFC, 2 kraftigare reaktioner under 

upptrappning  



 Ingen eosinofil esofagit 
 

 Flera studieorter i Sverige – Umeå, Östersund, Falun, Stockholm: Sachsska, 
Huddinge, Linköping, Jönköping, Västerås, Göteborg  
 

 Etikansökan i Norge, Tromsø har fått sin ansökan godkänd 
 

 80 totalt, 40 aktiva behövs. Fler sites kan inkluderas.  
 

 Det tecknar till att metoden är användbar och att kontroller med gynnsamma 
prediktiva faktorer kan få oral immunterapi, men att studien verkligen behövs 
för att identifiera icke-gynnsamma prediktiva faktorer.        
 

 
§15. Rapport från möte med ASTA – presenteras av Emma Goksör 
 

• Arbete under året 
• ASTA Dagarna i mars i Västerås 
• Inhalationsteknik påbörjat  
• Eksemdokument revidering 
• Spirometridokument revidering  
• Öppna Matprovokationer remissrunda  

• Samarbete kring  

• AIT-kurserna 
• Luftvägsregistret 

 
o ASTA-Dagarna Tylösand Halmstad 20-22 april 2023 

 
 

§16. Gratulationer – presenteras av Emma Goksör 
 

 

o Till nya barnallergologer 
Christina Brandberg 
Birte Schilling 
Elisabeth Carlén 
Sara Liljeholm 
Malin Rhodin   
Carina Uhl 
Chrystalleni Papageogiou 
 Sofia Lovén Björkman 
 

o Till disputerade under året 
Marcus Svedberg-GU 

Monitoring cystic fibrosis lung disease in children - Clinical utility and associations 
between functional and structural methods 

 



Niki Mitselou, Örebro 

Preterm birth and allergic disease 

o Till mottagare av BLFals stipendium: på 50 000 kr  
Magnus Öhlund, Barnläkare, Region Västerbotten, Skellefteå 
Doktorand vid Umeå Universitet 
FICS – Food Protein-Induced Enterocolitis Syndrome in Swedish children 
 

Stort TACK till Bill Hesselmar!   
För engagerat, noggrant och ambitiöst arbete  
I styrelse och riktlinjekommiteé under många år. 
 

§17. Kommande årsmöten BLF-al – presenteras av Emma Goksör 
Västerås 2023 
Stockholm 2024 
 

 

§18. Årsmötet avslutas  
 
Göteborg 220915 
 
 
 
Emma Goksör, ordförande  Anna Winberg, sekreterare 
 
 
 
Susanna Klevebro, justeringsperson  Maria Ingemansson, justeringspersoin 
 

 
 
 


