
   
  danskallergi.dk 

 
  Klinik for Allergi opg. 8 1. sal, Gentofte Hospital, Kildegårdsvej 28, 2900 
Hellerup         d     d 

 

Generalforsamling 19. august 2016 

Referat 

Til stede 86. Stemmeberettigede 85. 

 

1. Valg af dirigent og referent 

Dirigent: Holger Mosbech (HM). Referent: Kirsten Larsen 

 

2. Bestyrelsens beretning ved formanden Lone Winther (LW) 

Bestyrelsen for 2015-2016 har været: 

Formand  Lone Winther 

Næstformand Carsten Bindslev-Jensen 

Kasserer  Lars K. Poulsen 

Sekretær  Vivi Schlünssen 

Bestyrelsesmedlem Kirsten Skamstrup, Hansen, Johannes Schmid, Kristian 

Aasbjerg. 

Suppleant Christian Vestergaard og Esben Eller 

 

Selskabet har i 2016 haft fokus på nedennævnte 2 punkter  

 

1. DSA vil arbejde for en styrkelse af uddannelse af 

fagområdespecialister ved at øge kvantiteten af fagområde 

uddannelsesstillinger på allergicentre.  

Strategien har – i et tæt samarbejde med Astma Allergi Danmark – været, at der 

landspolitisk er sat fokus på mangel af speciallæger i allergi.  

Selskabet og Astma-Allergi Danmark har haft foretræde i Sundheds- og Ældreudvalget, 

der har været indlæg i Altinget, Dagens Medicin, Forbrug og Liv og i maj 2016 afholdt 

Sundhedsminister Sophie Løhde et oplæg i folketinget og annoncerede at 

Sundhedsstyrelsen vil lave et servicetjek af allergiområdet.   

Ved sundhedsdirektørkredsmøde i maj 2016 var fokus på udfordringerne i forbindelse 

med overholdelse af udredningsretten indenfor allergi, nogle steder er der op til et års 

ventetid.  

Kredsen indstillede, at man vil drøfte initiativer til at imødegå kapacitetsudfordringer 

på allergiområdet. 

 

LW udtrykker tilfredshed med ovenstående og ser det som starten på en proces. 
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2. DSA vil arbejde for at være den naturlige ressource for 

offentligheden 

a. samarbejde med myndighederne, patientforeninger og andre 

interesseorganisationer 

b. påvirke beslutningstagerne 

 i samarbejde med Astma-Allergi Danmark ”prikkede” vi igen politikerne 

c. være informant 

 interviews i radio og aviser marts 2016 

 sundhedsmagasinet om allergi maj 2016 

d. arbejde proaktivt med udvalgte emner 

 ny hjemmeside med fokus på kommunikation med medlemmerne - dele 

faglig viden (kræver inputs fra medlemmerne. f.eks. vedr. disputatser 

o.lign.) 

 faglige møder: DSA vintermøde: New allergens. DASAM: Occupational 

bronchial and nasal challenges. EAACI: Allergy School on Allergen 

Immunotherapy (AIT)  

 undervisning – Personalekursus: Allergi og atopi for praktiserende 

lægers efteruddannelse. 

 LEAP studiet – Kirsten Skamstrup Hansen gennemgik dette. Se referat 

på DSA’s hjemmeside 

 Internationalt samarbejde via NFA, NAS og UEMS 

 

Lars K Poulsen (LKP) orienterede om EAACI 

Det danske medlemstal af EAACI er på en 18. plads svarende til  202 medlemmer. 

Medlemskab for personer under 35 er gratis og LKP opfordrede denne gruppe til at 

tegne medlemskab. 

Danske modtagere af Awards: Henning Løwenstein, Hans Jørgen Malling, Arne Høst 

og Ronald Dahl.  

I øvrigt er CBJ, LKP, Susanne Halken (SH) og LW en aktiv del af EAACI 

 

Året der kommer 

DSA fortsætter den lagte plan.  
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Kommentarer fra medlemmer: 

HM: Folketingspolitikerne har sendt videre til Sundhedsstyrelsen – vi afventer resultat 

af dette. 

SH efterlyste et mere nuanceret syn på ”hvad er en specialist”, hvor LW svarede, at 

områderne både er børn og voksne.  

HM: pas på at budskabet ikke bliver for kompliceret.  

HJM ønsker at man stræber efter, at alle på sigt har uddannelsen og AH nævner 

mangel på fagområdespecialister indenfor pædiatri.  

SH nævner at niveauet skal lægges tilpas højst og ønsker en fælles front.  Skal kunne 

uddanne andre videre. 

 

Beretningen blev godkendt ved applaus. 

 

3. Rettidigt indkomne forslag fra medlemmerne 

Ingen 

 

4. Bestyrelsen indstiller 2 æresmedlemmer 

Bestyrelsen indstiller Peter Plaschke og Arne Høst til æresmedlemmer.  

De har begge gjort meget for allergologien. Yderligere oplysninger om baggrunden for 

indstillingerne afventer aftenens fest. 

 

5. Aflæggelse af rapport fra udvalg 

1. Webgruppe – hjemmeside. LW orienterede om den nye hjemmeside 

2. Kommunikation – fagområde/fagligt. Er i en proces, se formandens beretning. 

3. Uddannelse/undervisning. Kirsten Skamstrup Hansen orienterede om udkast til 

national instruks vedr. anafylaksi. Høringsfrist er 15.09. Sættes på hjemmesiden. 

4. Specialeplan v. CBJ.  Er i høring for 2. gang. DSA har ingen formel aktie i 

processen. HJM anfører, at hvis man var 1 speciale ville man have større 

indflydelse.  

CBJ orienterede endv. om udarbejdelse af en Allergibog (v. CBJ, LW og Josefine 

Gradman). Fokus for bogen er praktiserende læger, men er anvendelig for alle. 

Planen er at bogen skal være operationel. SH hilser bogen velkommen, 

orienterer om udarbejdelse af bog i EAACI regi, hvor målgruppen er 

fagområdespecialister. 

 

6. Regnskabsaflæggelse 
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LKP gennemgik det omdelte regnskab. Endnu et år med et mindre underskud på 

12.494,87. I det forgangne år er selskabets aktier solgt med et lille overskud. 

 

HJM efterlyser et regnskab med tal for forrige år til sammenligning. Dette gøres 

fremadrettet.  

Regnskabet godkendt. 

 

7. Fastlæggelse af kontingent for 2016 

Bestyrelsen foreslår juniormedlemsskab (<35 år) som kontingentfri. Der kan ikke 

udregnes et eksakt beløb for hvor meget den samlede kontingentindtægt vil falde, men 

man anslår et sted mellem 20.000 og 30.00.  

Bestyrelsens formulering omkring juniormedlemsskab diskuteres: hvem drejer det sig 

om, er det både læger og sygeplejersker? og hvad med firmafolk? Konklusionen bliver:  

bestyrelsen afgør i forvejen – i hvert enkelt tilfælde - ansøgning om medlemskab, og på 

den baggrund afgøres hvorvidt medlemsskabet skal være gratis. 

Bestyrelsens forslag godkendes herefter. 

 

8. Valg af formand 

Lone Winther genopstiller – vælges med applaus 

 

9. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer 

Carsten Bindslev-Jensen (genopstiller ikke). Har forud for generalforsamlingen trukket 

sit kandidatur. 

Kirsten Skamstrup Hansen (genopstiller) 

Kristian Aasbjerg (genopstiller) 

Vivi Schlünsen (ønsker at fratræde) 

 

10. Valg af 2 suppleanter 

Christian Vestergaard (genopstiller ikke) 

Esben Eller (genopstiller) 

 

LW orienterer om, at suppleanterne indgår i bestyrelsen på lige fod med de ordinære 

bestyrelsesmedlemmer og indkaldes til alle bestyrelsesmøder. 

Vedr. pkt. 9 og 10. Bestyrelsen lægger op til en kontinuitet i valgene, så arbejdet 

bliver givet videre. Det er endvidere vigtigt at bestyrelsen repræsenteres af hele allergien 

med en rimelig fordeling af landsdele. 
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Ann-Marie Malby Schoos, Hans Jürgen Hoffmann og Hans Christian Siersted ønsker at 

indgå i bestyrelsen.  

Kandidaterne giver en kort præsentation af sig selv og alle indvilger i, at fordelingen af 

ordinære pladser og suppleanter sker i henhold til stemmeantal.  

 

Bestyrelsesmedlemmerne er herefter: 

Kirsten Skamstrup Hansen (75) 

Esben Eller (65) 

Kristian Aasbjerg (64) 

Ann-Marie Melby Schoos (59) 

Suppleant Hans-Jürgen Hoffmann (28) 

Suppleant Hans Chr. Siersted 

 

11. Valg af 2 revisorer 

Bestyrelsen foreslår genvalg af Tina Skjold og Holger Mosbech. 

Begge valgt. 

 

12. Eventuelt 

Ingen punkter. 

 

 

Underskrift: 

 

 

Lone Winther, formand 

 

 

Kirsten Skamstrup, næstformand 

 

 

Esben Eller, sekretær 

 

 

Lars K Poulsen, kasserer 


