Verksamhetsberättelse för Svensk Förening För Allergologi (SFFA)
2014
Föreningens medlemmar har ökat med 36 personer under senaste året och uppgick vid årsskiftet
2014/2015 till 508 st.
Styrelsens arbete:
Teet Pullerits har varit föreningens ordförande, Peter Odebäck vice-ordförande, Ulla Nyström
Kronander kassör, Lucia Mincheva Nilssson vetenskaplig sekretarare och Maria Håkansson
administrativ sekretarare. Åke Davidsson har haft ansvar för de internationella kontakterna. Övriga
ledamöter är Caroline Nilsson, Ann Pontén, och Nicholas Brodszki.
Styrelsen har sammanträtt 7 gånger, 5 telefonmöten (13/5, 27/8, 12/11, 4/12 2014, 10/3 2015) samt
i samband med allergidagen (2/10) och detta vårmöte (19/4).
Inget ytterligare föreningsmöte har hållits sedan förra årsmötet i Umeå.
I specialitetsrådet för specialiteten allergisjukdomar (SSA) ingår Monica Arvidsson, Linda Curstedt,
Ulla Nyström Kronander, Eva Millinger, David Aronsson och Maria Starkhammar.
I Svensk Allergiforsknings Stiftelse representeras SFFA av Ulla Nyström Kronander. Pär Gyllfors,
Per Gustafsson och Mona Palmqvist är övriga medlemmar.
SFFA:s valberedning har bestått av Johan Alm, Mona Palmqvist, Eva Millqvist och Monica
Arvidsson.
Janne Björkander och Björn Ställberg har tillsammans med suppleant Carl-Henric Ericsson varit
föreningens revisorer.
Socialstyrelsens arbete med de nationella riktlinjerna för KOL och astma har fortsatt med Peter
Odebäck som representant från SFFA i arbetsgruppen. Riktlinjerna håller nu på att implementeras.
Ulla Nyström Kronander representerar SFFA i det fortsatta arbetet med luftvägsregistret.
Anafylaxigruppen har fortsatt arbeta för att APL skall tillverka akutaskar i enlighet med
rekommendationerna i anafylaxidokumentet. I samband med detta har även barnhälsovården så
småningom anslutit sig till rekommendationerna som även justerats något. Före sommaren kommer
det nu att finnas akutaskar från APL att beställa från apoteken.
SFFA tillsammans med SSA har deltagit i framtagande av förslaget om kursämnen under STutbildning.
Tidskriften Lung- och Allergiforum som görs i samarbete med Svensk Lungmedicinsk Förening
(SLMF) har utkommit med 4 nummer.
Medlemsutskick:
Medlemmarna har fått ett sommar och ett vintermeddelande med information om aktuella möten,
aktiviteter och aktuella forskningsstipendier. Medlemsärenden administreras av Eva Hallner,

Stockholm.
Forskningsstipender:
Se separat redovisning
Utbildning och vetenskaplig aktivitet:
I samarbete med ALK har det hållits 3 kurser i specifik immunterapi. (ASIT 1 Halmstad 2-3/9 2014
och 14-15/4 2015 i Stockholm och ASIT 2 Göteborg 16-17/3 2015)
Vårmötet i Umeå 3 april 2014 behandlade ”Allergidiagnostik nu och i framtiden”
Allergidagen i Stockholm 3 oktober 2014 hade temat ”Födoämnesöverkänslighet”.
Vid riksstämman den 5/12 2014 i Stockholm hölls ett symposium med temat ”Är min patient
allergisk? Överkänslig? Hur tolkar vi allergiutredning?”
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