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Indbydelse til DSA’s årsmøde på Hotel Koldingfjord 17.-18. august 2018 

Kære medlem 

Vi vil gerne indbyde dig til DSA’s årsmøde 2018. Programmet i år har fokus på forebyggelse 

samt behandling af allergi og anafylaksi. Som sædvanligt er der også sprit nye forskningsfund i 

sessionen ”Nyt fra forskningen”. Derudover sætter vi fokus på organiseringen af allergologien i 

Danmark, herunder hvilken rolle uddannelse, det offentlige samt patienterne spiller. Endelig har 

selskabet i lyset af sidste års succes besluttet gentage ”poster-show”, hvor de hvor de 3 bedste 

postere indenfor hhv. kliniske, basale og epidemiologiske emner skal præsenteres som en kort 

elektronisk gennemgang.  

Se Dansk Selskab for Allergologi’s hjemmeside www.danskallergi.dk for programmet og andre 

oplysninger om årsmødet.  

Vi opfordrer alle medlemmer til at indsende et abstract for præsentation af en poster i forbindelse 

med årsmødet. Abstractet bliver automatisk vurderet med henblik på deltagelse i 

foredragskonkurrencen, hvis ikke andet er angivet. Regler for abstract, poster, samt foredrags- og 

posterkonkurrence fremgår af vejledninger på Selskabets hjemmeside.  

Abstract fremsendes til sekretariatet senest den 15. juni 2018.  

I forbindelse med årsmødet uddeler DSA en pris til vinderen af foredragskonkurrencen og 

Astma-Allergi Danmark uddeler priser til vinderne af posterkonkurrencen. 

Husk at indsende ansøgninger til alle de fornemme legater, som ligeledes uddeles på årsmødet. 

Se hjemmesiden for betingelser.   

Under årsmødet afholdes den årlige generalforsamling i DSA. Generalforsamlingen er for alle 

individuelle medlemmer af Selskabet. Medlemsforslag, som ønskes behandlet på DSA’s 

generalforsamling, skal fremsendes til sekretariatet senest fredag d. 29. juni 2018. 

Tilmeldingsblanket til årsmødet findes på hjemmesiden. Prisen for medlemmers deltagelse i 

årsmødet er i år kr. 2200,- per person (kr. 1900,- ved deling af dobbeltværelse). Prisen for ikke-

medlemmer er kr. 3500,- DKK. Prisen for deltagelse uden overnatning vil fremgå af 

tilmeldingsblanketten. Sidste frist for tilmelding er den 23. juli 2018. Ved afmelding herefter 

refunderes det indbetalte beløb ikke. 

Tak til Selskabets sponsorgruppe, der også i år yder en velkommen økonomisk støtte til vore 

faglige aktiviteter. 

Vel mødt til et fagligt og socialt udbytterigt årsmøde. 

På vegne af bestyrelsen 

Esben Eller, sekretær 


