
 
 

 

Generalforsamling 16. august 2019 

Referat 

Dagsorden 

1. Valg af dirigent og referent 

2. Bestyrelsens beretning ved formanden 

3. Rettidigt indkomne forslag fra medlemmerne 

4. Aflæggelse af rapport fra udvalg 

5. Regnskabsaflæggelse 

6. Fastsættelse af kontingent for 2019 

7. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer:  

Hans Jürgen Hoffmann (genopstiller) 

Henrik Fomsgaard Kjær (genopstiller) 

Johannes Martin Schmid (genopstiller) 

Lene Heise Garvey (bestyrelsen indstiller) 

Valg af 2 suppleanter: bestyrelsen indstiller 

 Caroline Curtz 

 Louise Vestergaard 

8. Valg af 2 revisorer 

9. Eventuelt 

 

Punkt 1 – Valg af dirigent og referent 

 Dirigent: Holger Mosbech. Referent Helle Sander.  

Punkt 2 – Bestyrelsens beretning ved Lone Winther 

A) Bestyrelsen 2018-2019 

Formand: Lone Winther 
Næstformand: Kirsten Skamstrup Hansen 
Kasserer: Hans Jürgen Hoffmann 
Sekretær: Esben Eller  
Andre bestyrelsesmedlemmer: Ann-Marie Malby Schoos, Johannes Martin Schmid, Henrik Fomsgaard Kjær. 
Suppleanter: Caroline Curtz, Louise Vestergaard 
  



 
 

B) Året der gik I DSA  

b1) Uddannelse/videnskabelige møder  

Specialistkursus i allergologi – del 1: insektgiftallergi, fødevareallergi, lægemiddelallergi 

Hvornår 1.-2. november 2019 

Hvor Storebælt Sinatur Hotel & Konference, Østerøvej 121, 5800 Nyborg 

Hvem (målgruppe) Speciallæger, som udreder og behandler allergiske patienter, læger i 

fagområdeuddannelse og hoveduddannelsesforløb indenfor allergologisk relevante specialer, samt andre 

akademikere og forskere, som arbejder inden for feltet. 

Hvordan Kurset er 1. del af Dansk Selskab for Allergologi´s specialistkursus i allergologi.  

Denne del af kurset omfatter den svære/komplekse allergiske patient indenfor emnerne insektallergi, 

fødevareallergi og lægemiddelallergi.  

Kurset afholdes som 2-dags internatkursus, som også giver mulighed for faglig networking. 

Kurset holdes på fagligt specialistniveau med den mest aktuelle specialistviden formidlet af landets 

førende eksperter inden for allergologi. 

Kurset er planlagt som et interaktivt kursus med korte oplæg om de mest aktuelle emner med 

udgangspunkt i patient cases fra den kliniske hverdag. Undervisningen er deltagerinvolverende og der vil 

være mulighed for at diskutere komplekse problemstillinger med ekspertpanelet. 

b2) Det politiske – en føljeton 

Task Force 

Maj 2016: Sundhedsminister Sophie Løhde (V) annoncerede i folketinget at Sundhedsstyrelsen skulle lave 

et servicetjek af allergiområdet. 

Februar 2017: Statusrapport fra Sundhedsstyrelsen - 4 overordnede anbefalinger: 

1. Øget fokus på kompetencer i allergologi i den postgraduate lægeuddannelse 
2. Styrkelse af almen praksis 
3. Øget fokus på fagområdeuddannelser i allergologi 
4. Etablering af allergicentre 

Oktober 2017: Opfølgningsmøde i Sundhedsstyrelsen. Sundhedsstyrelsen videregiver ansvaret til 

regionerne. 

December 2017: Regionernes Direktørkreds nedsatte en Tværregional Task Force, der har til opgave at se 

nærmere på kapacitetsudfordringer på allergiområdet og hvorledes bl.a. efteruddannelse kan afhjælpe 

disse. Ikke stillingtagen til økonomi. 

Juni 2018: Videnskabelige selskaber inviteres til kommentering på Task Force rapport 



 
 

August 2018: KAPACITETSUDFORDRINGER PÅ ALLERGIOMRÅDET, anbefalinger fra den tværregionale 

Allergi Task Force 

December 2018: Regionernes Direktørkreds nedsatte en Udvidet Allergi Task Force 2. Til opgave at uddybe 
anbefalingerne vedrørende uddannelse og kompetenceopbygning.  
Kommissorium 
Allergi Task Force skal beskrive de organisatoriske rammer for tilrettelæggelsen af:  

1. Fagområdespecialistuddannelsen, 
2. Videreuddannelsen af specialister på sygehusmedicinsk funktion inden for allergologi, men hvor der 

ikke er behov for en fuld fagområdespecialistuddannelse 
3. Videreuddannelse af speciallæger (inklusive almen medicin i primærsektoren) 
4. Videreuddannelse af hjælpepersonale 

Resultat af arbejdet er konkrete forslag til, hvorledes de faglige kompetencer inden for allergologi 
tilrettelægges og organiseres på tværs af regionerne.  
Allergi Task Force beskriver overordnede kompetencemål. Selve det faglige indhold besluttes og revideres 
af de relevante, videnskabelige selskaber ud fra de godkendte fagområdespecialistbeskrivelser. 

Marts 2019: Spørgsmål fra Task Force til Videnskabelige selskaber inkl. DSA.  

Task force ønsker overordnet selskabets input til indholdet og omfanget i de enkelte moduler til brug i 

specialet, såvel i primær- som i sekundærsektoren. Organisationen og finansiering af uddannelserne er ikke 

afklaret for nærværende. 

Udover selskabets generelle holdning i henhold til ovenstående, efterspørger Task Force selskabets 
holdning til nedenstående spørgsmål: 

• Fagområdespecialistuddannelsen (modulopbygning af fagområdespecialistuddannelsen):  
Er ovenstående forslag anvendeligt? kan fagområdebeskrivelsen i specialet omrokeres og 
kvalificeres som beskrevet? 

• Modulopbygning af uddannelsen af specialister på sygehusafdelinger: 
Kan selskabet kvalificere ovenstående moduler således at uddannelsen bliver dækkende for 
behovet på de regionale afdelinger? 
Har selskaber forslag til varighed af de enkelte moduler? Her bedes taget hensyn til, at den samlede 
varighed af hele fagområdeuddannelsen er 24-30 måneder.  

• Speciallæger i primærsektoren: Kan selskabet beskrive kompetencer og behov for opkvalificering 
for praktiserende speciallæger indenfor ovenstående områder af relevans for specialet? 

Maj 2019: Møde med Task Force 

? 2019: Rapport 

Carsten Bindslev-Jensen kom på talerstolen og forklarede og besvarede uddybende spørgsmål fra salen. 

b3) Fagområdeuddannelse:  

Nuværende forretningsgang vedr. fagområdeuddannelse 

Nuværende formalia:  

▪ DSA er sekretariat for fagområdeuddannelsen  

▪ DSA + relevante videnskabelige selskab udpeger hver 1 kvalificeret bedømmer 



 
 

▪ Ansøgning om godkendelse af uddannelsesforløb 

▪ Ansøgning om godkendelse af udført uddannelsesforløb 

Nuværende fagområdebeskrivelse:  

▪ Ansættelse på allergologisk specialafdeling eller allergicenter i 24 mdr. Heraf kan dog op til 6 

måneders ansættelse være i andre relevante specialer eller arbejde med allergologisk eller 

allergirelateret forskning.  

▪ Vejleder 

▪ Færdighedsliste (enkelte differentierede krav afhængigt af grundspeciale) 

▪ Praktisk erfaring (antal patienter, med differentiering) 

Plan vedr. fagområdeuddannelse  

Arbejdsgruppe til revidering af fagområdebeskrivelsen efter endelige rapport fra Task force 2. 

 

Status for fagområdeuddannelse pr. aug. 2019 

Godkendt fagområdeuddannelse: 12 

Gennemført uddannelse, men ikke ansøgt om godkendelse endnu: 2 lungemedicinere 

Ansøgt om uddannelse og er i gang: 2 lungemedicinere 

Ansøgt om uddannelse: 1 lungemediciner  

Interesserede i uddannelsen: ja 

 

Fagområdeuddannelse pædiatrisk allergologi pr. aug. 2019 

Godkendt fagområdeuddannelse: 10 personer 

Under uddannelse: 6 personer 

 

Hvad sker der så nu? 

1. Vi afventer udspil fra Danske Regioners Direktørkreds 

2. Derefter håber vi på handleplan i de enkelte regioner. Det store spørgsmål er: Får vi økonomi til 

uddannelsesstillinger? 

 

C) Internationalt 

c1) EAACI hverv 

DSA bestyrelse  

Lone Winther: NAS representative. 

DSA medlemmer  

Charlotte Mørtz: Dermatology Section Chair, eczema guidelines.  

Lene Heise Garvey: Secretary Task Force – drug provocation test, member Task Force – updating 

anaphylaxis guidelines. 

Hans Jürgen Hoffmann: Chair Task Force – basophil activation test external quality assurance.  

Susanne Halken: Member Task Force – updating anaphylaxis guidelines.  

Britt Jensen: Allied Health and Primary Care Interest Group  



 
 

Carsten Bindslev-Jensen: Anaphylaxis Guidelines 

Per Stahl Skov og Line Kring Tannert: Task Force – skin microdialysis  

 

Medlemmer opfordres til at indsende deres EAACI eller andre internationale hverv til formanden for 

næste opdatering på generalforsamlingen. 

c2) EAACI National Societies 

Lone Winther repræsenterer DSA 

Referat fra møde på EAACI 2019:  

▪ NAS junior member komité oprettet 

▪ Junior member oversætter EAACI guidelines til lokalt sprog 

▪ NAS på EAACI hjemmeside 

▪ Kommunikation mellem EAACI og NAS for viderebringelse af meddelelser til nationale selskaber 

▪ Databaser vedr. bl.a. speciale, årlige up dates fra nationale selskaber 

▪ Samarbejde med UEMS omkring ”eksamensbog” 

 

c3) Nordisk Forening for Allergologi (NFA) 

Kirsten Skamstrup Hansen og Vivi Schlünssen repræsenterer DSA.  

Referat fra møde på EACCI 2019:  

▪ Nordisk kursus i allergologi 20.-22. november 2019 i Oslo 

▪ Kommende formandskab evt. til DSA  

▪ med henblik på næste videnskabelige møde i DK om 2-3 år 

 

Kommentarer til beretningen:  

Kommentarer til Task Force ved Carsten Bindslev-jensen:  

Besøget sidste år af Stephanie Lose udløste et øget pres for en ny Task Force. Alle de videnskabelige 

selskaber blev spurgt. Task Force vil ikke have, at der bliver flyttet rundt på specialistuddannelserne. Vil 

kigge på fagområdespecialist området. Vil kigge på de privatpraktiserende speciallæger, hvordan kan disse 

bedst opgraderes.  

Task Force sender måske anbefalinger i høring igen, men hælder mest til at sende konklusionen til 

regionerne, fordelen ved dette er, at det vil gå hurtigere. Selskaberne kan trække alting i langdrag. Det er 

vigtigt med god organisering, så vi holder farten.  

Kommentarer til fagområdeuddannelsen ved :  

Vi er godt i gang. Flere er interesserede, vigtigt at vi kan tilbyde nyuddannede specialister 

fagområdespecialist uddannelse lige når de er færdige med deres specialistuddannelse.  



 
 

Kommentarer til internationalt ved :  

International Societies er kommet på DSA hjemmeside.  

Formandens beretning godkendes.  

 

Punkt 3 – Rettidigt indkomne forslag fra medlemmerne 

Ingen.  

 

Punkt 4 – Aflæggelse af rapport fra udvalg 

Anafylaksi gruppe – anafylaksi hos børn og voksne 

Medlemmer 

Dansk Selskab for Allergologi: Overlæge Carsten Bindslev-Jensen, overlæge Lene Heise Garvey, overlæge Susanne 

Halken, overlæge Kirsten Skamstrup Hansen, overlæge Hans-Jørgen Malling 

Dansk Pædiatrisk Selskab: Læge Morten Schrøder 

Dansk Selskab for Pædiatrisk Allergologi og Pulmonologi: overlæge Thomas Petersen 

Dansk Råd for Genoplivning: Overlæge Torsten Lauritsen, overlæge Anne Lippert, læge Sandra Viggers  

Baggrund og formål 

DSA ønsker en national vejledning i anafylaksi. Arbejdsgruppen er nedsat i regi af DSA, og den 

repræsenterer relevante videnskabelige selskaber. Medlemmerne har specialviden og kompetencer 

indenfor vurdering, udredning og behandling af anafylaksi. Planen er at få vejledningen godkendt i 

de relevante Sundhedsfaglige Råd fra alle Regioner. Den aktuelle udgave er godkendt som regional SP-

instruks i Region H og Region Sj. 

Kommissorium 

At lave en national vejledning omkring anafylaksi der understøtter ensartet erkendelse og behandling af 

anafylaksi hos voksne og børn 

Status: 

Godkendt som regional instruks i Region H og Region Sjælland. Guidelines ligger på hjemmesiden. Revision 

planlagt efteråret 19, aftalt arbejdsgruppemøde i november. 

Lægemiddel (penicillin) gruppe – Retningslinjer for udredning 

Medlemmer 

Lene Heise Garvey (formand), Line Tannert (sekretær), Janni Hjortlund, Lars Peter Nielsen, Britta Hjerrild, Holger 

Mosbech. 

Baggrund 



 
 

DSA ønsker opdatering af tidligere retningslinjer. Den tidligere formand for arbejdsgruppen Holger 

Mosbech har for DSA konstitueret arbejdsgruppen. DSA har ønsket bred repræsentation af relevante 

specialer (allergologi, lungemedicin, dermatologi, pædiatri, farmakologi, almen medicin) og 

repræsentanter med specialviden og kompetencer indenfor lægemiddelallergi. 

Kommissorium 

Formål: Opdatering af de eksisterende retningslinjer fra 2006  

Indhold: Skal dække bredt, udredning af antibiotika-allergi med særligt fokus på penicilliner 

Format: Nationale guidelines/retningslinjer for ”Udredning for antibiotika-allergi” 

Status:  

Har været i høring og endelig version er udsendt og ligger på hjemmesiden.  

Arbejdsgruppe vedrørende allergen immunterapivejledning 

Medlemmer 

Dansk Selskab for Allergologi: Hans-Jørgen Malling (formand), Charlotte Mørtz, Johannes Schmid, Lone Winther 

Dansk Pædiatrisk Selskab: Susanne Halken 

Flemming Madsen, speciallæge, Allergi og Lungeklinikken Helsingør 

Baggrund 

DSA ønsker en vejledning i allergen immunterapi (AIT). Hensigten med en dansk AIT vejledning er, at den 

kan tjene som en vejledning for både almen praksis og specialister, som anvender AIT, for derved at sikre 

en høj professionel standard, en effektiv udnyttelse af ressourcer, minimere patientrisikoen og give en høj 

patienttilfredshed og kontinuitet i behandlingen med allergen immunterapi. 

Kommissorium 

Arbejdsgruppen skal udarbejde en dansk vejledning i allergen immunterapi baseret på internationale 

standarder og vejledninger. 

Status:  

Har været i høring og endelig version er udsendt og ligger på hjemmesiden.  

 

Kommentarer til rapport fra udvalg:  

Lægemiddelgruppen ved Lone Winther: Endelig version ligger på hjemmesiden og gennemgås i morgen 

som punkt på årsmødet i morgen.  

Til Immunterapigruppen ved ?: Hvordan viderebringer vi bedst guidelines, så andre videnskabelige 

selskaber ved, at guidelines ligger tilgængelige på hjemmesiden. Det er meningen, at der nedsættes en 

gruppe, som laver et udkast til hvordan vi bedst ensretter og får guidelines ud. Der er brug for, at der bliver 

arbejdet hurtigt.  

 

Punkt 5 – Regnskabsaflæggelse 



 
 

Ved kasserer Hans Jürgen Hoffmann 

▪ Regnskab udarbejdet af Redmark v. Lars Sigfred Christensen.  

▪ Regnskab er udarbejdet efter reglerne.  

▪ Kirsten Sidenius og Lars Poulsen har været interne revisorer.  

▪ Overført resultat 800.000,- kr. på konto.  

Kommentarer til regnskabet 

Kirsten Sidenius: Gennemgået regnskabet sammen med Lars Poulsen. Det har været godt med professionel 

hjælp – god beslutning.  

Fremadrettet bliver der lavet om på praksis med henblik på overførelser, så det bliver lettere at 

sammenligne resultater fra år til år – mindre periodeforskydninger.  

Lars Poulsen:  Deltager indtægter til årsmødet: DSA har forsøgt at ændre modellen, så vi får økonomisk 

udbytte ved flere deltagere. Kontrakten med Koldingfjord og den måde medlemmer betaler på er begge 

ændret, så det gør det svært at sammenligne fra år til år.   

Hans Jürgen Hoffmann: Budget: Vi regner med at specialist kursus går i 0, men vi ved det ikke, i gang med 

at finde sponsorer.  

Regnskab godkendt.  

 

Punkt 6 – Fastlæggelse af kontingent 

Uændret kontingent.  

 

Punkt 7- Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter 

Valg af formand: Lone Winther er ikke på valg i år, ny formand i 2020. 

Udtrædelse af bestyrelsen: Esben Eller udtræder af DSA bestyrelse, da han har fået nyt job som gør, at han 

ikke kan fortsætte sit arbejde i DSA bestyrelse. Derfor valg af 4 bestyrelsesmedlemmer 

Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer:  

Hans Jürgen Hoffmann: genopstiller og genvalgt 

Henrik Fomsgaard Kjær: genopstiller og genvalgt 

Johannes Martin Schmid: genopstiller og genvalgt  

Lene Heise Garvey: bestyrelsen indstiller og valgt 

Valg af 2 suppleanter:  

Bestyrelsen foreslår igen Caroline Curtz og Louise Vestergaard.  

Begge valgt.  

Bestyrelsen konstituerer sig i morgen tidlig.  



 
 

Da Esben Eller udtræder af bestyrelsen et år for tidligt, er tidsperioden for valgperioden blevet forskudt, 

DSA har valgt at lade dette køre videre skævt. Der er det rigtige antal medlemmer i bestyrelsen.  

 

Punkt 8 – Valg af 2 revisorer 

Bestyrelsen foreslår Kirsten Sidenius og Lars K. Poulsen 

Vedtaget.  

 

Punkt 9 – Eventuelt 

Intet under eventuelt.  
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