Verksamhetsberättelse för Svenska Föreningen För
Allergologi (SFFA) 2015

Antalet medlemmar uppgick vid årsskiftet 2015/2016 till 471 personer.
Motsvarande antal 2014 var 508 st.
Styrelsens arbete:
SFFA: s styrelse har från föregående årsmöte haft följande
sammansättning: Ordförande Ulla Nyström Kronander, vice ordförande
Teet Pullerits, vetenskaplig sekreterare Lucia Mincheva Nilsson,
administrativ sekreterare Maria Håkansson, kassör Caroline Nilsson,
internationella kontakter Åke Davidsson och övriga ledamöter Ann Pontén,
Catrin Holgén och Kerstin Romberg. Styrelsen har sammanträtt vid sex
tillfällen varav tre telefonmöten (10/3, 7/5, 26/8) och tre sammanträden som
hållits i samband med allergimöten i Sverige (19/4, 1/10, 2/12) Ett
föreningsmöte hölls i samband med vårmötet i Göteborg 20/4.
Specialitetsrådet för specialiteten allergologi ( SSA) har haft oförändrad
sammansättning jmf 2014, dvs Linda Curstedt, Maria Starkhammar, Monica
Arvidsson, David Aronsson, Ulla Nyström Kronander och Eva Millinger.
Ledamöter i Svensk allergiforsknings stiftelse (SAS) har varit Pär Gyllfors,
Per Gustavsson, Mona Palmqvist och Ulla Nyström Kronander.
Monica Arvidsson, Eva Millqvist, Mona Palmqvist och Johan Alm har
utgjort föreningens valberedning.
Föreningens revisorer har under året varit Janne Björkander, Björn
Ställberg med suppleant Carl- Henric Ericsson.
Ulla Nyström Kronander har fortsatt arbetet som SFFAs representant i
arbetet med luftvägsregistret.
Socialstyrelsens nya nationella riktlinjer för KOL och astma har färdigställts
och publicerats. SFFAs tidigare styrelsemedlem Peter Odebäck har varit
representant denna arbetsgrupp.

Arbete med att uppdatera det befintliga ASIT-dokumentet har påbörjats och
Teet Pullerits är sammankallande för denna grupp.
Vår internationelle representant Åke Davidsson har deltagit i ett möte på
WAO kongressen samt i ett möte i NAS, de nationella
allergologiföreningarnas mötesplats. Han deltar också i EAACIs lobbygrupp
för allergi.
Föreningen har besvarat en remiss från svenska läkaresällskapet.
Medlemsutskick: Medlemmarna har fått två utskick (vinter och
sommarmeddelande) med information från föreningen om aktiviteter,
utbildningar och aktuella forsknings- och resestipendier. Medlemsärenden
har administrerats av Eva Hallner.
Hemsidan har förnyats och förbättrats. André Lauber har hjälpt föreningen
med detta. Styrelsen har under året beslutat att fortsatta medlemsutskick
endast kommer att ske via hemsidan och mail. Inga brev kommer längre att
skickas med posten.
Forskningsstipendier: redovisas separat av Svensk allergiforsknings
stiftelse.
Utbildning och vetenskaplig aktivitet:
I Göteborg hölls tillsammans med SLMF och lungkongressen en
gemensam utbildningsdag om svår astma och dagen efter hölls
föreningens vårmöte med temat "multidisciplinärt omhändertagande av
allergiska patienter".
Allergidagen i Stockholm hölls på Norra Latin och handlade om Allergier
genom livet.
Vid läkarstämman anordnade sektionen ett minisymposium som hette
"ASA och NSAID intolerans på spåret" Klinik och patofysiologi vid den
sjukdomsbild som brukar kallas Sanders triad presenterades.
Ett sammandrag av föreläsningarna från vårmötet och allergidagen finns i
tidningen Lung-och allergiforum. (nr 2/2015 resp nr 4/2015) Tidningen som
produceras i samarbete med SLMF (svensk lungmedicinsk förening)

utkommer 4 gånger per år i pappersform men kan också nås föreningens
hemsida.
IgE fyller 50 år 2017 och föreningen har påbörjat planeringen av ett möte
som skall uppmärksamma detta.

Rapport från SSA:( specialitetsrådet för specialiteten allergologi)
Allergologi( vuxenallergi) är sedan de nya riktlinjerna för ST började gälla
en tilläggsspecialitet. Specialistrådet har börjat förnya rekommendationerna
för specialistutbildningen i Allergologi med hjälp av de målbeskrivningar
som Socialstyrelsen tagit fram.
Det har pågått ett arbete med att kartlägga antalet specialister i allergologi.
I november 2015 kunde 73 verksamma allergologer identifieras. 27 av
dessa ( 37%) är födda 1955 eller tidigare.
Monica Arvidsson och Ulla Nyström Kronander har gått SPUR-utbildning.
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