Verksamhetsberättelse för Svenska Föreningen För
Allergologi (SFFA) 2016
Antalet medlemmar uppgick vid årsskiftet 2016/2017 till 498 personer.
Motsvarande antal 2015 var 471 st.
SFFA: s styrelse har från föregående årsmöte haft följande
sammansättning:
Ordförande: Ulla Nyström
Vice ordförande: Lars Häljesgård (valde att kliva av okt 2016)
Vetenskaplig sekreterare: Maria Jenmalm
Administrativ sekreterare: Catrin Holgén
Kassör/skattmästare: Caroline Nilsson
Internationell kontaktperson: Åke Davidsson
Övriga ledamöter: Ann Pontén, Kerstin Romberg och Adina Pascu.
Det praktiska arbetet med ekonomi, medlemsregister, utskick mm sköts av
Eva Hallner, adjungerad till styrelsen.
Stadgeändring:
Den stadgeändring som beslutades om på förra mötet har godkänts av Svenska läkaresällskapet
och Svenska läkarförbundet och således gått igenom.
Det var paragraf 15 som ändrades. Tidigare lydelse:
§ 15 Föreningens styrelse består av ordförande, vice ordförande, vetenskaplig sekreterare,
administrativ sekreterare, skattmästare, specialistföreträdare för Allergisjukdomar (vuxna) och
ytterligare tre ledamöter.
Nuvarande lydelse
§ 15 Föreningens styrelse består av ordförande, vice ordförande, vetenskaplig sekreterare,
administrativ sekreterare, skattmästare, internationell kontaktperson, specialistföreträdare för
Allergisjukdomar (vuxna) och ytterligare två ledamöter.

Övriga representanter:
Specialitetsrådet för specialiteten allergologi (SSA): Karin Strandberg,
Patrik Nordenfeldt och Marianne Eriksson invaldes. Tidigare medlemmar är
Maria Starkhammar, Monica Arvidsson och Ulla Nyström.
Svensk allergiforsknings stiftelse (SAS) har bestått av ordf: Teet Pullerits,
samt övriga ledamöter: Per Gustavsson, Mona Palmqvist och som SFFAs
styrelserepresentant Ulla Nyström.
Föreningens valberedning har utgjorts av
Monica Arvidsson, Eva Millqvist, Mona Palmqvist och Johan Alm
Föreningens revisorer har under året varit Jan Björkander, Björn Ställberg
med suppleant Carl- Henric Ericsson.
Ulla Nyström har fortsatt arbetet som SFFAs representant i arbetet med
luftvägsregistret.
Föreningen har utsett Christer Jansson Uppsala till Vetenskapligt råd till
Socialstyrelsen.
Styrelsens arbete:
Styrelsen har sammanträtt vid sex tillfällen varav fyra telefonmöten (10/2,
11/5, 24/8, 14/12) och två sammanträden som hållits i samband med
allergimöten i Sverige (7/4, 6/10) Ett föreningsmöte hölls i samband med
vårmötet i Lund 8/4.
Arbete med att uppdatera det befintliga ASIT-dokumentet har påbörjats och
Teet Pullerits är sammankallande för denna grupp.
Då det under hösten blivit brist på allergener till allergenspecifik
immunterapi har det på hemsidan publicerats råd om hur mottagningarna
kan agera.

Tillsammans med Barnläkarföreningens allergisektion har styrelsen skrivit
ett brev till Gabriel Wikström och socialdepartementet om bristerna och
ojämlikheten inom allergisjukvården i Sverige.
De internationella kontakterna är goda, genom vår internationelle
representant Åke Davidsson. Senaste året har SFFA representerats vid
EAACI mötet i Wien, samt vid mötet med NAS (National allergology
society) där guidelines avseende anafylaxi och specifik immunterapi
diskuterades.
Under samma EAACI möte hade också de nordiska ländernas
allergiföreningar (NFA) ett möte där Teet Pûllerits, deltog som svensk
SFFA representant. Ny styrelse och representation till NFA bestämdes. T.
Storaas, Norge valdes till ordf. och Nanna Fyhrquist, Finland till
sekreterare. Dessutom diskuterades framtida fortsatt nordiskt samarbete.
I november hade EAACI ett möte i Florens där allergen
immunotherapy(AIT) guidelines presenterades och diskuterades. EAACI
har en genomtänkt strategi med det arbetet.
Föreningen har besvarat en remiss från svenska läkaresällskapet
avseende E-cigaretter. Föreningen har fått ett flertal remisser från Svenska
läkarsällskapet och Svenska läkarförbundet men då dessa rört frågor som
ligger långt från vår verksamhet har vi inte besvarat dem.
Medlemsutskick: Medlemmarna har fått fyra utskick med information från
föreningen om aktiviteter, utbildningar och aktuella forsknings- och
resestipendier. Informationen publiceras också under rubriken Nyheter på
hemsidan. Medlemsärenden har administrerats av Eva Hallner.
Forskningsstipendier: redovisas separat av Svensk allergiforsknings
stiftelse.

Utbildning och vetenskaplig aktivitet:
I Lund hölls föreningens vårmöte 8 april och innehöll föreläsningar om bl.a
psykoneuroimmunologi, kognitiv påverkan vid luftvägsallergi, handeksem
hos vårdpersonal och IgG4-syndrom.
Allergidagen hölls i Stockholm 7 okt med temat ”Astma, allergi och idrott”.
Ett sammandrag av föreläsningarna från vårmötet och allergidagen finns i
tidningen Lung-och allergiforum. (nr 2/2016 resp nr 4/2016) Tidningen som
produceras i samarbete med SLMF (svensk lungmedicinsk förening)
utkommer 4 gånger per år i pappersform men kan också nås via
föreningens hemsida.
Under EAACI i juni höll föreningen ett möte där även kollegor från andra
nordiska länder deltog. Programmet handlade om anafylaxi och allergen
immunterapi.
Ett strategidokument från EAACI om tolkning av allergitester har översatts
till svenska och finns på hemsidan.
ARIA-dokumentet har förnyats och en arbetsgrupp har utsetts för att
översätta det till svenska.
Tillsammans med ALK har föreningen under verksamhetsåret anordnat 2
grundkurser i Allergen immunterapi.
Ingen läkarstämma anordnades 2016.
IgE fyller 50 år 2017 och föreningen har under året arbetat mycket med
planeringen av ett möte som skall uppmärksamma detta. Det kommer vara
ett möte med svensk och internationell profil avseende IgE:s upptäckt,
betydelse samt aktualitet för allergologi och våra patienter. Det kommer gå
av stapeln den 6 oktober 2017 i Aula Medica på Karolinska Institutet och
ersätter den årliga Allergidagen. Programmet är klart och SFFA:s
medlemmar kommer att få en inbjudan framöver. EAACI stödjer detta möte

och annonserar för det på sin hemsida.
Rapport från SSA: (specialitetsrådet för specialiteten allergologi) Under
året färdigställde Specialitetsföreningen för allergologi rekommendationer
för specialistutbildningen. Rekommendationerna finns på hemsidan.
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