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Närvarande;  

Lennart N, Jon K, Anna W, Anna ZT, Birgitta L, Ann-Britt Z, Therese S, Pia CS, Margaretha E 

 Riktlinjerna för Hembesök och Förskole-Skolbesök – ska vara inlagt nu av Emma 
Goksör/Kent-Åke Henriksson 

 Spirometri dokumentet diskuterades i Umeå, gällande dosering vid revtest. Jon K – enligt ERS 
och GINA finns inget stöd för att ge åtta puffar vid revtest. Dosering via spacer  - är dock inte 
vidare diskuterat. Lennart menar att det bästa är att alltid använda spacer och fyra doser - 
kan vi få in detta som praxis vid revtest? OBS! Ska nu uppdateras i spirometridokumentet. 
KAAK - har–i sitt spirometridokument 6-8 doser med spray och spacer. Alla åldrar. Lennart 
och Jon ställer frågan till KAAK/Kerstin Romberg. 

 Kurs inom Praktisk allergologi – diskuterades på förra årets möte. Svårt att skapa en sådan 
kurs. Innehållet skulle vara praktiskt handhavande – spirometri – pricktest – provokationer – 
inhalationer mm. För astma och allergissk och allergologer eller allergiintresserade läkare och 
ssk. ASTA funderar på om det är möjligt att sätta ”skelettet” för en sådan och återkommer 
med förslag till BLF-al. 

 Livsmedelverket: Inger Kull och Anna Asarnoj har gjort en granskning av 
födoämnesriktlinjerna och livsmedelsverket är mkt nöjda med arbetet och finns nu 
publicerat. Ev kan arbetet fortsätta framöver med SLV. Respons från BHV – inget 
anmärkningsvärt utan det är bara att köra vidare. 

 Lungriktlinjer: Anna är med i en ny grupp som håller på att ta fram nya riktlinjer; svår 
pneumoni, PBD, pneumothorax och fler är på gång via en referensgrupp. Finns det ASTA-ssk 
som är mer intresserade av barnlunga (ej CF) som vill vara med och skriva riktlinjer? Får 
gärna kontakta anna.zingmark.terning@rjl.se 

 Egenvårdsdokument i – NPO, BLF-al skickar info om detta till ASTA via 
ann-britt.zakrisson@regionorebrolan.se  

 2 NPO inom SKL finns för barn och ungdomars hälsa samt lungallergi. BLF-al skickar en 
skrivelse över sin frustration att det inte finns någon allergolog med i denna NPO 

 SK — kurser BLF-al skulle inte få ha sina SK-kurser årligen. Charlott A på Socialstyrelsen har 
nu hjälp till och man har då fått till två kurser årligen/kommer i förlängningen att bli ett krav 
att gå dessa kurser för att bli barnallergolog 

 Nationella riktlinjer specialkost. Flera kostchefer som är frustrerade över att det är så stor 
variation gällande specialkost och önskar mer struktur. BLF-al ska ta upp detta och diskutera 
vad som kan göras framöver. Skickas även till ASTA 

 Immunterapi jordnöt  -  Oral immunterapi för jordnöt kommer nästa sommar, åldersgrupp 4-
17. TLV har haft kontakt med Caroline Nilsson och man tänker att detta kan utföras på 
universitetsklinikerna. 

 AIT-dokumentet: Björktabletten kommer redan i oktober men TLV har inte godkänt än.  

 Norska provokationsdokumentet – är det något som vi ska gå vidare med och översätta. BLF 
kan ta upp detta inom riktlinjegruppen om vi tillsammans kan översätta detta. Bifogas. 

 SLITkörkort för primärvård– Therese informerar om att utbildningskonceptet är klart och ska 
testas om en vecka. Utbildningen är framtagen av bla Hampus K, Magnus W, Kerstin R, Björn 
S, Alf T, Marianne Eduards. Dokumentet ägs av SFFA och de styr över vilka som ska få ta del 
av det som utbildare. 

 Barnveckan v.17 2020 i Växjö, torsdagen är allergidagen. 

 Några tips till nästa års BLFa dagar. Sjukgymnast – fysisk träning för barn, Tandläkare med 
munhälsa vid kortisoninhalationer, Dietist – Andrea Mikkelsen 

 Nästa år på BLF blir i Linköping. Kanske kan Lund eller Västerås ta framöver? 
 

Vid datorn Therese 
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