
 
 
 Verksamhetsberättelse för Svenska Föreningen För Allergologi (SFFA) 2018  
 
Antalet medlemmar uppgick vid årsskiftet 2018/2019 (förra årsskiftet) till 437 (458) personer, av dessa var 
281 (278) läkare. Av de 437 medlemmarna har 45 stycken inte betalat avgiften sedan 2016 och tas bort ur 
registret i april 2019 om betalning uteblir efter påminnelse i februari 2019. Då återstår 392 medlemmar 
varav 269 är läkare. 
 
SFFAs styrelse har från föregående årsmöte haft följande  
sammansättning:  
Ordförande: Caroline Nilsson 
Vice ordförande: Patrik Nordenfelt  
Vetenskaplig sekreterare: Maria Jenmalm  
Administrativ sekreterare: Adina Pascu 
Kassör/skattmästare: Jon Konradsen  
Internationell kontaktperson: Åke Davidsson  
Övriga ledamöter: Kerstin Romberg, Erik Melén och Marit Westman 
Det praktiska arbetet med ekonomi, medlemsregister, utskick mm sköts av Eva Hallner, adjungerad till 
styrelsen 
 
Övriga representanter  
SFFA har en representant, Patrik Nordenfeldt, i Specialitetsrådet för specialiteten allergologi (SSA). I övrigt 
består SSA rådet av Monica Arvidsson (ordförande), Maria Starkhammar (sekreterare), Karin Strandberg, 
Marianne Eriksson. 
 
SFFA har en representant, Maria Jenmalm, i Svensk allergiforsknings stiftelse (SAS). I övrigt består SAS av 
Teet Pullerits (ordförande), Per Gustafsson och Lennart Nilsson. 
 
SFFAs valberedning har utgjorts av Monica Arvidsson (sammankallande), Eva Millqvist, Johan Alm och 
Hanna Sandelowsky. 
  
Föreningens revisorer har under året varit Ann Hammarlund och Linda Curstedt samt suppleant Ulla 
Nyström.  
 
Styrelsens arbete 
Styrelsen har sammanträtt vid sex tillfällen (16/4, 12/6, 29/8, 4/10, 11/12 2018 och12/2 2019), varav fyra 
telefonmöten och två sammanträden i samband med SFFAs vårmöte (16/4 2018) respektive höstmöte 
(4/10 2018).  
 
ASIT-dokumentet färdigt och publiceras under våren 2019, Teet Pullerits har varit ordförande.  
 
SFFA fick på senvåren en fråga från Svenska Läkarförbundet som i sin tur fått ett regeringsuppdrag att 
kartlägga läkarbristen inom e olika specialiteterna. Detta ledde till en kartläggning av allergologer och 
barnallergologer över landet i form av en enkät. Sammanfattningsvis: Socialstyrelsen meddelade att det 
finns 211 läkare med specialistbevis i allergologi (vuxenvård) och av dessa var 94 läkare under 65 år och 25 
läkare under 50 år. Många arbetar inte med allergologi. 54 allergologer svarade på SFFAs enkät som visade 
att 29 läkare (54 %) är under 61 år och 13 st (24 %) är under 51 år samt att 25 läkare arbetar 50% eller mer 
av heltid med allergologi. Inga vuxenallergologer finns i; Norrbottens läns landsting, Landstinget 
Västernorrland, Landstinget Västmanland, Region Örebro län eller Region Gotland. Inget svar från 



 
Gävleborg eller Jämtland, oklart om där finns någon. På barnallergologsidan uppgav Socialstyrelsen att det 
finns 182 läkare med specialistbevis i barn och ungdomsallergologi, 98 läkare är under 65 år och 35 läkare 
är under 50 år. Många arbetar inte med allergologi. 77 läkare svarade på SFFAs enkät och av dessa är 39 
läkare (51 %) under 61 år och 22 läkare (29 %) är under 51 år. 29 läkare (39 %) uppgav att de arbetar 50% 
eller mer av heltid med allergologi. Inget svar från Jönköping eller Norrbotten, oklart om där finns någon.  
 
Under 2017 startade Nationella Programområden (NPO) för kunskapsstyrd vård i Sverige. Ett programråd 
heter Lung och Allergisjukdomar och hade initialt ingen allergolog med i gruppen men dock en 
allmänläkare, Kerstin Romberg, som också sitter i SFFAs styrelse. Men efter påtryckningar från bl a SFFA 
har en referensgrupp i allergologi utsetts med deltagare från både barn och vuxenallergologin samt med 
geografisk spridning. SFFAs ordförande har deltagit i arbetet under slutet av 2018/början av 2019. För 
tillfället pågår nivåstrukturering av sådant grupperna föreslår som högspecialiserad vård. Dessa förslag går 
vidare till en bruttolista ur vilken Socialstyrelsen tillsammans med regeringsrepresentant väljer ut förslag. 
Dessa förslag utreds därefter med hjälp av en sakkunnig grupp.   
 
Svenska Läkaresällskapets (SLS) om att delföreningarna ska vara anslutna till SLS har diskuterats vidare i 
styrelsen. Innebörden i förslaget är att vi, SFFA, betalar en summa pengar, 200 kr är föreslaget, för varje 
läkarmedlem vi har i SFFA oavsett om dessa redan är med i SLS eller ej. Problemet som har stötts och blötts 
är hur man ska göra med läkare som är medlemmar i flera delföreningar. Troligen kommer ett system på 
SLS att leda till att det blir tydligt om en läkare är med i flera delföreningar och då blir avgiften per 
delförening lägre. Ex om en läkare är medlem i två delföreningar blir det 100 kr från varje delförening för 
denna läkare. Frågan kommer att diskuteras och beslutas på årsmötet 2 april 2019. 
 
Svensk förening för Allergologi har goda internationella kontakter. SFFA är medlemmar i både EAACI och 
WAO.  Internationell representant är Åke Davidsson, Medicinska Vetenskaper, Örebro Universitet. SFFA 
har representerats vid EAACI mötet i Helsingfors 2018 och då också såsom medlemsland vid ”National 
Allergy Society Committee (N.A.S.C.)” möte, med ansvariga inom EAACI. I samband med EAACI-mötet 2018 
i München deltog representant från SFFA även vid möte med nordisk sammanslutning av 
allergologer(NFA), där kommande nordiska möten planerades. Vetenskaplig representant för SFFA 
avseende det nordiska vetenskapliga mötet (Nordic Allergy meeting), är Maria Jenmalm, Faculty of 
Medicine and Health Sciences Linköping University. Flera potentiella föreläsare från Sverige, är eller 
kommer att bli, kontaktade. Nästa möte planeras till 20-22/11 2019 i Oslo. I januari 2019 hade NAS ett 
möte i München som Åke Davidsson deltog i, där EAACI poängterade att det på EAACI´s hemsida nu finns 
ett antal genomarbetade riktlinjer för åkommor inom allergifältet. Alla medlemmar i SFFA har tillgång till 
dem. Strategier för EAACI presenterades också. Det går att läsa om vilka dessa strategier är på EAACI´s 
hemsida, www.eaaci.org. På sikt önskar EAACI att ett medlemskap betalas för alla medlemmar inom 
delorganisationerna av respektive medlemsförening, i Sveriges fall SFFA. Ett s.k. ”dual membership”, hittills 
har Sverige, dvs. SFFA tackat nej till det. Det beslutades/diskuterades vid SFFA´s årsmöte 2018. 
 
Medlemmarna i SFFA har fått utskick med information från föreningen om aktiviteter, utbildningar och 
aktuella forsknings- och resestipendier. Informationen publiceras också under rubriken Nyheter på 
hemsidan (SFFA.nu) samt i föreningens tidning Lung- och Allergiforum. Tidningen produceras i samarbete 
med SLMF (Svensk Lung-Medicinsk Förening) och utkommer 4 gånger per år i pappersform men kan också 
nås via föreningens hemsida eller webben; http://www.slmf.se/lung-allergi-forum-ny 
 
Föreningen har besvarat två remisser från Sveriges Läkarförbund angående Kvalitet och säkerhet på 
apoteksmarknaden. Detta gällde bland annat att farmaceuter skulle utföra snabballergitest, ex Phadiatop 
Rapid. Vårt svar var att vi var oroade för en överdiagnostisering av allergi då anamnesen inte tas i 

http://www.slmf.se/lung-allergi-forum-ny


 
beaktande. Föreningen har fått ett flertal remisser från Svenska läkarsällskapet och Svenska läkarförbundet 
men då flera av dessa rört frågor som ligger långt från vår verksamhet har vi inte besvarat dem.  
 
Medlemsärenden har administrerats av Eva Hallner.  
 
Forskningsstipendier redovisas separat av Svensk allergiforsknings stiftelse.  
 
Utbildning och vetenskaplig aktivitet 
SFFAs vårmöte hölls 16 april 2018, i anslutning till SLMF´s möte, i Linköping med fokus på allergen 
immunterapi, angio-ödem och tidig introduktion av jordnötter i kosten. 2018 års stipendiater var Johan 
Alm från Sachsska barn och ungdomssjukhuset samt Mikael Adner från Karolinska Institutet 
 
Allergidagen, höstmötet, hölls traditionsenligt 1:a fredagen i oktober i Stockholm, Norra Latin, 5 oktober. 
Mötets tema var Yrkes- och miljörelaterad allergi och var mycket uppskattat.   
 
Tillsammans med ALK har föreningen under verksamhetsåret anordnat baskurser och en fortsättningskurs i 
Allergen immunterapi.  
 
SLIT-körkortet har under verksamhetsåret utvecklats av en grupp utanför SFFA och med representant från 
SFFAs styrelse, Kerstin Romberg, utbildningen är avstämd med föreningen. Planen är att utbildare kommer 
att utbildas vilka i sin tur fortsätter att utbilda framför allt i primärvården. En färdig föreläsning som 
utbildare kan använda kommer att finnas i SFFAs regi.  
 
SFFA har tillsammans med Barnallergisektionen planerat för kommande kurser i allergologi för blivande 
barnallergologer och allergologer. Tre kurser; Allergologi för barn och vuxna, Astma och övre luftvägar från 
barn till vuxen, Matallergi hos barn och vuxna kommer att gå i Socialstyrelsens regi med två kurser per år.    
 
Stockholm 1 april 2019  
Caroline Nilsson, Ordförande 


