
Brug for en national handlingsplan 
på allergiområdet?

Sundhedsstyrelsen har i 2016 gennemført et servicetjek af 
allergiområdet. I den forbindelse inviterer lægemiddelin-
dustriforeningen, Lif, sammen med formanden for Folke-
tingets Sundhedsudvalg, Liselott Blixt (DF), til en ekspert-
høring på Christiansborg om allergi. På eksperthøringen 
vil en række interessenter og eksperter på området belyse 
udfordringerne i opsporing, udredning, behandling af og 
opfølgning på allergi og samtidig pege på de vigtigste for-
slag til, hvordan vi kan blive bedre på alle disse parametre.

Du inviteres derfor til eksperthøring om allergi 
den 1. februar kl. 12.30 til 16.00 
i Christiansborgs Provianthus. 

Tilmelding til Mette Hansson på mha@lif.dk 
senest mandag den 30. januar.

Få sat perspektiv på behandlingen af allergi i Danmark og 
vær med til at diskutere, hvordan vi får en bedre opspo-
ring, udredning, behandling af og opfølgning på allergi. 

Kl. 12.30-13.00 Indskrivning og let frokost

Kl. 13.00-13.15 Værten byder velkommen

Ved Liselott Blixt

Kl. 13.15-13.45 Sundhedsordførerne sætter rammen. Hvad er de vigtige spørgsmål?

Ved Liselott Blixt (DF), Jane Heitman (V) og Flemming Møller Mortensen (A) 

Hvordan ser behandlingen af allergi ud fra et sundhedsfagligt perspektiv
Kl. 13.45-14.00 Der er behov for en national handlingsplan på allergiområdet

Ved Ida Sofie Jensen, Koncernchef, Lif

Kl. 13.45-14.00 Allergi-epidemien i Danmark: Status på forekomst og forebyggelse

Ved Professor Allan Linneberg

Kl. 14.15-14.30 Organisering af den allergologiske udredning og behandling i Danmark

- hvordan sikrer vi de faglige kompetencer? 

Ved Lone Winther, formand for Dansk Selskab for Allergologi

Kl. 14.30-14.45 Strække-ben pause

Kl. 14.45-15.00 Udredning og behandling set fra Dansk Lungemedicinsk Selskab

Ved Ole Hilberg, formand for Dansk Lungemedicinsk Selskab

Kl. 15.00-15.15 Hvad kan vi lære af behandling af allergi hos børn? 

Ved Professor Susanne Halken

Hvordan får vi en bedre behandling af allergi i Danmark?
Kl. 15.15-15.30 Udfordringer og løsninger set fra patienterne synsvinkel? 

Ved Anne Holm Hansen, Vicedirektør, Astma og Allergi Danmark

Kl. 15.30-15.45 Hvad skal der til for at få bedre behandling af allergi? 

Ved Lisbeth Høeg-Jensen, 
Enhedschef for Evidens, uddannelse og beredskab, Sundhedsstyrelsen

Kl. 15.45-16.00 Hvordan kan de praktiserende læger forbedre opsporing 

og behandling af allergi? 
Navn udstår
Afsluttende bemærkninger fra ordstyrer, Lars Igum Rasmussen.

Program- Eksperthøring om udfordringer og 
anbefalinger til en bedre behandling 
af allergi i Danmark


