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Generalforsamling 18. august 2017
Referat

1. Valg af dirigent og referent
Dirigent: Holger Mosbech (HM). Referent: Kirsten Larsen

2. Bestyrelsens beretning ved formanden Lone Winther (LW)
Bestyrelsen for 2016-2017 har været
Formand

Lone Winther

Næstformand

Kirsten Skamstrup Hansen

Kasserer

Lars K Poulsen

Sekretær

Esben Eller

Bestyrelsesmedlemmer

Ann-Marie Malby Schoos
Johannes Schmid
Kristian Aasbjerg (udtrådt august 2017)

Suppleanter

Hans Christian Siersted
Hans Jürgen Hoffmann (indtrådt august 2017)

Der afholdes specialistkursus i Allergologi den 13.-15. november 2017
DSA Vintermøde den 15. november 2017
Som opfølgning på sidste års udmelding fra Sophie Løhde vedr. servicetjek af
allergiområdet, har Sundhedsstyrelsen udarbejdet rapport til sundheds- og
ældreministeriet ”Status på allergiområdet”. Vurderingen her er, at der efter
nedlæggelse af grenspecialet medicinsk allergologi ikke har været tilstrækkeligt fokus på
specifik efteruddannelse af speciallæger indenfor allergiområdet
(fagområdespecialister). Sundhedsstyrelsen fremkommer herefter med 4 forslag til
initiativer mhp. styrkelse af området.
•

Øget fokus på kompetencer i allergologien i den postgraduate lægeuddannelse

•

Styrkelse af almen praksis

•

Øget fokus på fagområdeuddannelser i allergologi

•

Etablering af allergicentre

Efterfølgende udtaler Sundhedsminister Ellen Trane Nørby, at der skal rettes mere
fokus på speciallægernes kompetencer indenfor allergi, bl.a. med deciderede
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fagområdestillinger i allergologi og oprettelse af tværfaglige allergicentre. Nørby
forventer at regionerne og andre relevante aktører følger op på Sundhedsstyrelsens
anbefalinger.
Ovenstående er drøftet ved møde med DSA, DDS, DLS, DPS, DASAM og allergicentrene
med efterfølgende brev (den 22. maj 2017) til Danske Regioners Sundhedsdirektørkreds
og Sundhedsudvalget. Henvendelsen er den 26. juni besvaret med, at allergiområdet
vendes på et af de kommende møder i Sundhedsdirektørkredsen. Vi afventer svar fra
dette møde.
Sundhedsstyrelsen har inviteret til opfølgningsmøde den 26. oktober 2017 med særligt
fokus på rapportens anbefalinger.
Astma Allergi Danmark og DSA prikker stadig til politikerne på Christiansborg og
arbejder stadig sammen politisk.
Internationalt har bestyrelsen og DSAs medlemmer været aktive i EAACI:
Lars K Poulsen har fuldført sit mandat som Vice Precident for Congresses og Executive
Committee
Hans Jürgen Hoffmann har fuldført sit mandat som Chair i Interest Group Allergy
Diagnosis, fortsat tilknyttet bestyrelsen
Carsten Bindslev Jensen har fuldført sit mandat som Chair i Dermatology Section
Lene Heise Garvey – Chair Task Force: Perioperative drug hypersensitivity
Susanne Halken –Scientific programme coordinator
Lars Jacobsen – Ny Chair Immunotherapy Interest Group, 2017 - 2019
Charlotte Mørtz – Ny secretary Dermatology Section, 2017 - 2019
På EAACI kongressen 2017 holdt DSA et indlæg: Promoting allergy centers and the
allergy specialty by the Danish Society of Allergology
Aflæggelse af rapport fra udvalg:
NFA
Vivi Schlünssen repræsenterer DSA.
Der planlægges i febr. 2019 et 2 dages møde i Bergen – klinisk forskning
Arbejdsgrupper
Lægemiddel (penicillin) gruppe – Retningslinjer for udredning
Lene Heise Garvey, Line Tannert, Janni Hjortlund, Lars Peter Nielsen, Britta Hjerrild,
Holger Mosbech.
Arbejdsgruppen har holdt indledende møde og er aktiv.
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Anafylaksigruppe – Anafylaksi hos børn og voksne
DSA: Carsten Bindslev-Jensen, Lene Heise Garvey. DPS: Morten Schrøder. DSPAP:
Thomas Petersen. Dansk Råd for Genoplivning: Torsten Lauritsen, Anne Lippert,
Sandra Viggers.
Godkendt som regional instruks i Region H og Region Sjælland. Sendt til høring i de
andre regionerVedtægter og valg til bestyrelse
Formanden fortalte at man ved generalforsamlingen i 2016 var lidt udfordret af at et
bestyrelsesmedlem 18 timer før generalforsamling, meddelte at han ikke ville genvælges
og et bestyrelsesmedlem stoppede 1 år før tid (skulle oprindeligt ikke på valg).
Bestyrelsen var usikre på tolkning af vedtægter som dels kigger på kontinuitet og dels
har bestemmelser om valgbarhed på maksimalt 3 gange. Disse 3 ting kan kun gå op ved
reelt at bruge suppleanterne, når folk lige pludselig hopper ud af bestyrelsen.
Suppleanten skulle reelt set træde ind for bestyrelsesmedlem der gik af før tid, men
posten blev sat på valg. Efterfølgende havde bestyrelsen diskuteret problemerne
omkring kontinuiteten, som ville blive slået i stykker med 2 på valg det ene år og 5 det
andet år i stedet for 3 henholdsvis 4. Bestyrelsen opfordrede til at man tænkte på
kontinuiteten og at man satte denne bestyrelsespost på valg igen. Det giver teknisk
mulighed for at et bestyrelsesmedlem (Esben Eller) som konsekvens kan være i
bestyrelsen i 7 år i stedet for 6.
CBJ og HJM kom med indvendinger i forhold til vedtægter og bestyrelsens tolkning af
regler. HJM kommenterede, at når en suppleant indtræder i bestyrelsen i den orden, de
er valgt siger vedtægterne at de er medlemmer af bestyrelsen til næste
Generalforsamling (dvs dette kommer før hensyntagen til kontinuitet).
Efter længerevarende diskussion blev resultatet at Esben Eller som blev valgt ved
generalforsamlingen 2016 ikke kom på valg i 2017 men følger valgperioden og derved
havde 1. valg i 2016. Suppleant Hans-Jürgen Hoffmann som trådte ind i bestyrelsen i
August 2017, før generalforsamlingen fordi Kristian Aasbjerg trådte ud af bestyrelsen,
kom på valg.
Øvrige kommentarer til formandens beretning
Torben speciallægepraksis: Planer for allergiområdet er ikke nævnt i specialægepraksis.
HM: I Sundhedsstyrelsens rapport er speciallægepraksis med.
Beretning herefter godkendt.
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3. Rettidigt indkomne forslag fra medlemmerne
Ingen

4. Aflæggelse af rapport fra udvalg
Dette punkt indeholdt i formandens beretning.

5. Regnskabsaflæggelse
Selskabet har skiftet bankforbindelse fra Jyske Bank til Sparekassen Vendsyssel.
Lars K Poulsen(LKP) gennemgår regnskabet der kommer ud med et mindre underskud.
Der er manglende sponsortilskud og en stigende udgift i forbindelse med Årsmødet, og
der er derfor forhandlet en ny kontrakt med Kolding Fjord for at imødegå dette. Ifølge
den nye kontrakt betales overnatning separat så DSA ikke mister penge ved at
deltagerantallet øges.
Bestyrelsesmøderne er blevet billigere.
LKP takker Betina og Holger for hjælp med regnskabet.
Regnskabet er fejlagtigt dateret 2018
Regnskabet herefter godkendt.

6. Fastlæggelse af kontingent for 2017
Sidste år blev det besluttet at medlemskab for personer under 30 år skulle være gratis.
Dette har nogle tekniske problemer, men er stadig et mål. Kontingentet er uændret.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Følgende vælges:
Johannes Schmid, 2. periode
Henrik Fomsgaard Kjær, 1. periode
Hans Jürgen Hoffmann, 1. periode
2 suppleanter vælges:
Jesper Elberling
Linda M. Rasmussen
Bestyrelsen konstituerer sig følgende dag.

Hellerup

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

danskallergi.dk

8. Valg af 2 revisorer
Bestyrelsen foreslår Kirsten Sidenius og Lars K Poulsen.
Begge valgt.
Hans Jørgen Malling vil revidere 2017 regnskabet

9. Eventuelt

Underskrift:

Formand

Næstformand

Sekretær
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