Protokoll fört på årsmöte i Svenska Barnläkarföreningens sektion
för barn- och ungdomsallergologi i Göteborg 10-09-10
§ 1. Årsmötet öppnades
Ordförande Bill Hesselmar förklarade årsmötet öppnat och hälsade årsmötesdeltagarna
välkomna.
§ 2. Justeringspersoner
Till justeringspersoner för dagens protokoll valdes Kent-Åke Henricson, Halmstad och Sören
Wille, Helsingborg.
§ 3. Årsberättelse
Årsberättelsen genomlästes och godkändes av mötesdeltagarna.
§ 4. Ekonomirapport
Sektionens ekonomi redovisades av kassör Anne Kihlström. Föreningen har fortsatt god
ekonomi även om höstmötet i Visby blev kostsamt. För första året har alla anmälningar till
höstmötet skett elektroniskt via föreningens hemsida. Medlemslista med information huruvida
medlemsavgiften är betald de senaste åren sattes på begäran upp i ”Nyhetshörnan”.
Förbättring avseende inbetalning av medlemsavgift efter påminnelse från sekreteraren i början
på året men efter förslag från flera medlemmar tar kassören förnyad kontakt med BLF
angående möjlighet att koppla inbetalning till medlemsavgift i BLF.
§ 5. Revisionsberättelse
Revisionsberättelsen presenterades av Per Thunqvist och godkändes av mötet.
§ 6. Ansvarsfrihet
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2009-2010.
§ 7. Årsavgift
Årsavgiften för kommande år fastställdes oförändrad till 100 kronor.
§ 8. Val av styrelse
Valberedningens ordförande Gunnar Lilja presenterade valberedningens förslag till styrelse.
Göran Wennergren avgår ur styrelsen. I enlighet med valberedningens förslag omvaldes Bill
Hesselmar som ordförande, Anne Kihlström som kassör, Helene Axfors Olsson som
sekreterare, Catarina Almqvist Malmros och Lennart Nilsson som övriga ledamöter. Nicolas
Brodzski nyvaldes som övrig ledamot.
§ 9. Val av revisorer
Per Thunqvist, Stockholm och Stig Örjestad, Skellefteå omvaldes som ordinarie revisorer.
Dan Gustafsson, Örebro avgår som revisorssuppleant. Åsa Borulf, Örebro nyvaldes som
revisorssuppleant.
§ 10. Valnämnd
Gunnar Lilja, Stockholm avgår ur valnämnden. Anders Berner, Karlstad, och Eva Landgren,
Sundsvall omvaldes. Göran Wennergren, Göteborg, nyvaldes i valnämnden. Valnämnden
beslutar inbördes vem som blir sammankallande.

§ 11. Meddelanden
Ordförande informerade om Riksidrottsförbundets nya riktlinjer avseende dopingklassade
läkemedel. Aktuell länk http://www.rf.se/Vi-arbetarmed/Antidoping2/Dispens/Astmamediciner/

§ 12. Stencilkommitténs arbete.
Stencilerna A1 ”Faktorer av betydelse för uppkomsten av astma och allergisjukdom hos
barn”, A2 ”Hembesök”, A5 ”Yrkesrådgivning”, A7 ”Besök i skola/förskola, B2
”Klassifiering av astma med hänsyn till funktion och medicinering”, B3 och B4
”Stadieindelning vid bedömning av akut astma/bronkit under respektive över 3 års ålder”, C3
”Pricktest”, C4 ”provokation i ögon”samt D14 ”Överkänslighet mot antibiotika” har
uppdaterats. Uppdatering pågår av ett flertal andra stenciler. Synpunkter inkom på
stencillistans utformning och att det kan vara svårt att hitta rätt t.ex avseende ”Prevention”.
Förslag på innehåll i nya stenciler är vårdnivåer, spädbarnsuppfödning, doping,
inhalationsutrustning(vad ska vi använda?) och en stencil om bronkiolit.
§ 13. SK-kurser.
Ordförande informerade om att det enligt IPULS inte blir det någon SK-kurs i barnallergologi
2011, sannolikt pga att BLF inte prioriterat denna kurs. Detta är mycket olyckligt eftersom
behovet är stort med många sökande och att kursen därför behöver löpa årligen. Bill har
kontaktat Nina Nelson med frågan om inte BLF kan ompröva sitt beslut.

§ 14. Nya specialistärenden
Fredrik Cederblad, Uppsala, Danuta Romansson, Uddevalla, Awder Mustafa, Sthlm, Natalia
Ballardini, Sthlm och Mia Stalberg, Södertälje hälsades välkomna som nya specialister inom
barn-och ungdomsallergologi.
§ 15. Höstmötet 2011
Nästa års mötesplats blir Linköping. Datum 15-16/9. Som ämnen på efterutbildningsdagen
föreslog styrelsen ”Gastroenterologi” innefattande allergi, reflux, esofagit och nutrition vid
multiallergi. Som minisymposier föreslogs ”Kronisk urticaria, utredning och behandling”
samt ”Ciliedefekter”.
§ 16. Kommande möten
Utgick pga tidsbrist

§ 17. Övriga frågor
Gunilla Hedlin informerade om att kollegor < 35 år kan bli gratismedlemmar i ERS.
Första certifieringen av specialister inom Pediatrisk pulmonologi kommer att ske nästa år.
Per Gustavsson, Skövde arbetar på att vi ska få nya och bättre referensvärden i våra
spirometrar. Sekreteraren har begärt in uppgifter från medlemmarna om vilka referensvärden
som används idag, bearbetning av detta pågår.

I landet har flera allergikonsulenttjänster dragits in vid besparingar. Styrelsen fick i uppdrag
att ställa samman en skrivelse där vi påtalar behovet av allergikonsulenter. Ett önskemål
framfördes om en beskrivning av allergikonsulentens uppgifter.

§ 18. Information om europeisk specialitet
55 barnallergologer har ansökt och godkänts som europeiska specialister inom barn- och
ungdomsallergologi. Information av Sten Dreborg om Europeiska utbildningscentra, där vi i
Sverige troligen kommer att ha 5-6 stycken. Inledande möte med intresserade centra i
september-oktober. Preliminär ansökan ska göras i februari.
§ 19. Mötet avslutades
Årsmötet avslutades med att Göran Wennergren och Gunnar Lilja avtackades för utmärkta
och mångåriga insatser inom styrelsen respektive valnämnden.
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