Hej Alla!
Varmt välkomna till vårt höstmöte som i år går av stapeln i Linköping 16-18 september.
Vi vill uppmärksamma er på delföreningens forskningsstipendium som går att söka fram till den 15
juni och som delas ut under höstmötet. (se bifogad information och ansökningsblankett).
Vi välkomnar också abstract för en postersession under höstmötet och hoppas så många som möjligt
skickar in sina abstrakt, mer information kommer med anmälan som öppnar 1 april.
På årets Barnvecka i Växjö kommer vår delförening på torsdag förmiddag 2/4 att ansvara för ett
spännande program, med föreläsningar om kostintroduktion till spädbarn, icke-IgE förmedlad
födoämnesallergi/FPIES, kronisk hosta och behandling med högflödesgrimma. Hoppas vi ses där!
Vi vill också flagga för att det under hösten 2020 ges två SK-kurser i barn- och vuxenallergologi inom
socialstyrelsens ram; en om ”astma och övre luftvägar” samt en om ”födoämnesallergi”.
Eftersom medlemsutskick endast går ut via mail är det viktigt att ni håller oss uppdaterade om
aktuell mail-adress. Ändring av mailadress kan göras via vår hemsida, eller direkt till sekreterare
Anna Winberg (anna.winberg@umu.se)
Slutligen vill jag skriva några ord om de nationella rekommendationer kring specialkost som i veckan
publicerades 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.

Välkomna till höstmöte 2020 på Linköping Konsert och Kongress 16-18/9
Nytt för i år är att vi startar redan på onsdagen den 16 september med ett lungmedicinskt program.
Föreläsningarna startar klockan 14.00 och omfattar intressanta ämnen som högflödesgrimma,
CPAP/BIPAP, Swedevox samt interstitiella Lungsjukdomar. Eftersom ämnesområdet pediatrisk
lungmedicin nu är en del av vår delförening ser vi ett behov av utökat utrymme för de
lungmedicinska frågorna i vårt utbildningsprogram. Utvidgningen av höstmötesprogrammet görs i år
på försök, men vi hoppas att det med tiden kan bli en permanent lösning. Onsdagens lungmedicinska
program anmäls och betalas separat, vilket ger möjlighet för kollegor med enbart lungmedicinskt
intresse att delta bara på onsdagen (se bifogat ”Lungprogram”).
På onsdag kväll är det också en session för barnallergologer och barnlungmedicinare under
utbildning/som nyligen erhållit specialistexamen. Mötet är mellan 18.00-19.30 och handlar om
bronkoskopi samt utbildningsfrågor och ERS certifiering. Efteråt äter vi middag tillsammans.
Temat för årets höstmöte är "Konflikten vid barriären"; samspel mellan yttre och inre miljö”. I
årets program hittar ni ett digert utbud av spännande föreläsare och högaktuella föreläsningar med
fokus på omgivningens inflytande vid allergi- och toleransutveckling, hudbarriären samt huden och
födoämnesallergi. Torsdagen den 17 september startar med internationella gästen Erika von Mutius,
världsledande inom forskning om allergi och omgivningsfaktorer, som kommer att prata om
hygienhypotesen och lantmiljö. Eftermiddagen har fokus på huden som barriär, eksem och
födoämnesallergi. Under fredagen har vi som vanligt årsmöte och därefter en lungmedicinsk session
om tillstånd med påverkan på luftvägarna såsom A lusoria, esofagusatresi och diafragmabråck.
Avslutningsvis handlar mötet om pollenallergi och berör hur pollen blir allergent, hur det går efter
SLIT och SCIT och intralymfatisk immunterapi (se bifogat program ”Höstmöte Linköping”).

Anmälan till höstmötet kommer att öppna den 1 april på vår hemsida BLFallergilung.se
- men boka redan nu dessa dagar i era kalendrar!
Missa inte detta väldigt fina vetenskapliga program och trevlig samvaro!

Varmt välkomna!
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