Verksamhetsberättelse för Svenska Föreningen För Allergologi (SFFA) 2020.
På grund av extraordinära omständigheter i och med Coronaepidemin har SFFA inte kunnat
genomföra årsmötet inom den tidpunkt som anges i stadgarna (senast under maj månad 2021),
utan årsmötet genomförs först nu i oktober 2021. Denna verksamhetsberättelse innefattar
verksamheten sedan senaste årsmöte 2020.
Föreningens struktur
Fr o m januari 2020 är SFFA en medlemsförening i svenska läkarsällskapet, i enlighet med
vad årsmötet 2019 beslutade. Antalet medlemmar uppgick 2020-12-31 till 362, varav 265
läkare.
Styrelsen har sedan förgående årsmöte haft följande sammansättning
Ordförande: Christer Jansson
Vice ordförande: Erik Melén
Vetenskaplig sekreterare: Maria Jernmalm
Kassör: Anna Asarnoj
Administrativ sekreterare: Nils Hamnerius
Ansvarig för utbildningsfrågor: Adina Weisheit
Internationell kontaktperson: Åke Davidsson, adjungerad
Övriga ledamöter: Karin Strandberg, Kerstin Romberg, Marit Westman.
Det praktiska arbetet med ekonomi, medlemsregister, utskick mm sköts av Eva Hallner,
adjungerad till styrelsen.
Övriga representanter
SFFA har en representant, Karin Strandberg, i Specialitetsrådet för specialiteten allergologi
(SSA). I övrigt består SSA rådet av Monica Arvidsson (ordförande), Maria Starkhammar
(sekreterare), Marianne Eriksson, Andrea Lindgren och Patrik Nordenfelt.
SFFA har en representant, Maria Jernmalm, 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), Maria
Ingemansson Eva Millqvist och Hanna Sandelowsky.
Föreningens revisorer har under året varit Ann Hammarlund och Linda Curstedt samt
suppleant Ulla Nyström.
Kerstin Romberg har hållit styrelsen informerad om arbetet i NPO.
Styrelsens arbete
Sedan föregående årsmöte 2020-10-02 har styrelsen sammanträtt vid nio tillfällen (21/10,
15/12 2019, och 12/1, 27/1, 16/3, 28/4, 2/6, 1/9, 30/9 2020), varav åtta zoom-möten och ett
sammanträde i samband med SFFAs årsmöte och Allergidag (30/9-1/10 2020).
Remisser
Föreningen har beaktat ett antal remisser från Svenska läkarsällskapet och Svenska
läkarförbundet. Dessa har rört frågor som ligger långt från vår verksamhet och därför inte
besvarats.

Utbildning och vetenskaplig aktivitet
Allergidagen hölls traditionsenligt första fredagen i oktober (2/10) i Stockholm.
Årsmötet och allergidagen genomfördes med styrelsen på plats men med övriga deltagare på
distans. Temat var allergen immunoterapi. 2020 års pristagare av Stora SFFA stipendiet var dr
Anna Asarnoj, Astrid Lindgrens Barnsjukhus samt Karolinska Institutet, för hennes projekt
om oral immunoterapi till små barn med jordnötsallergi.

Ett återkommande arbete har varit SFFAs riktlinjer kring Covid-19-vaccination och svåra
allergiska reaktioner. Riktlinjerna har i takt med förändrat kunskapsläge successivt
uppdaterats under verksamhetsåret. Riktlinjerna finns tillgängliga på SFFAs hemsida
En mindre revidering av Anafylaxidokumentet har gjorts med anledning av ändrad tillgång på
läkemedel. Dokumentet finns tillgängligt på SFFAs hemsida.
SFFA har övertagit ansvaret för kusen Allergen Immunterapi (AIT) I och kommer att ge
första kursen under hösten 2021. SFFA kommer också att överta ansvaret för det sk
Sublingual Immunterapi (SLIT) körkortet från ALK under 2021.
Möjligheten att låta SFFAs medlemmar bli medlemmar i EAACI genom EAACI Dual
Membership agreement. har utretts och ett förslag läggs fram till årsmötet. Detta innebär en
betydligt lägre medlemsavgift, jämfört med vanligt individuellt medlemskap i EAACI.
Föreningen förbinder sig att bekräfta att den medlems som ansöker om medlemskap är "in
good standing". Frågan kommer att beslutas på SFFAs årsmöte.
Tidskriften Lung- och Allergiforum som görs i samarbete med Svensk Lungmedicinsk
Förening (SLMF) har utkommit med 4 nummer.
Uppsala 30 september 2021.
Christer Jansson, ordförande

