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Ad pkt 1. Dirigent Holger Mosbech. Referent: Caroline Curtz
Ad pkt 2. Bestyrelsens beretning fremlægges v formand for DSAs bestyrelse, Lone Winther.
ÅRET DER GIK
Specialistkursus i allergologi (afholdt november 2019) med 82 deltagere. Meget positiv
tilbagemelding.
Task Force vedr. kapacitetsudfordringer på allergiområdet: Carsten Bindslev Jensen har samlet
interessenter og præsenteret Task Force 2 for direktørkredsen. Bestyrelsen for DSA har løbende
været involveret som interessenter i Task Force siden 2018. I oktober 2020 kom endelig afgørelse
fra direktørkredsen i regionerne. Besluttet at Region Syddanmark sætter sig i spidsen for at
udarbejde forslag til tværregional organisering af fagområdeuddannelsen for allergologi med
etablering af følgegruppe med repræsentation fra Den Lægelige Videreuddannelse,
allergicentrene, relevante videnskabelige selskaber samt regionale repræsentanter. Region
Syddanmark varetager formandskabet og sekretariatsbetjening af gruppen. Der venter et stort
arbejde forude omkring den allergologiske fagområdeuddannelse, dette bliver vigtig opgave for
bestyrelsen af DSA at deltage i.
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Fagområdeudannede præsenteres: 14 har fået godkendt fagområdeuddannelse. 3 er i gang med
uddannelse og 1 har ansøgt om uddannelse.
Medlemmerne i DSA: Lægeforeningen administrer medlemmerne i DSA, lægerne kan melde sig
ind via lægeforeningen. Ikke-læger administreres via DSA. 40 medlemmer (ikke læger) har
forsøgt at melde sig ind, endnu ikke fulgt på af DSA, hvilket beklages. De berørte vil blive
kontaktet.

Internationalt:
EAACI og National Allergy Societies (NAS): Lone Winther har repræsenteret DSA, deltog ikke i
mødet i 2020. Den nye bestyrelse vil tage stilling til betingelser for medlemskab, herunder ’dual
membership’ af EAACI og NAS.
NFA: Kirsten Skamstrup Hansen repræsenterer DSA. Intet møde i 2020 gr. Covid-19 pandæmi.
DSA overtager formandskabet, intet uddannelsesmøde planlagt. Nye bestyrelse DSA overtager
dette.
Kommentarer til formandens beretning:
Task Force. Carsten Bindslev: kommissoriet til Danske Regioner er ved at blive godkendt. Vigtigt
at der ikke laves om på det faglige indhold. Man ønsker at modulopbygge indholdet.
Der skal nedsættes en ny følgegruppe. Regionerne og ledende overlæger på allergicentre i DKs 5
regioner skal repræsenteres i følgegruppen.
De videnskabelige selskaber skal kvalificere indholdet i uddannelsen. Man kan forestille sig at alle
ansøgere til fagområdeuddannelsen skal ansøge samme sted.
Spm fra Holger Mosbech: Er konklusion fra Task-force II (den allerede vedtagne) tilgængelig?
Carsten Bindslev svarer at regionen har den. Hertil forslag om at den lægges på DSAs
hjemmeside.
Hanne Holm Hansen: Retter tak til Carsten Bindslev for arbejdet med Task Force. Arbejdet er
meget vigtigt, godt for patienterne. Tilbyder at Astma og Allergi Danmark bakker op ved behov
herfor.
Formandens beretning godkendes af medlemmerne

Kirsten Skamstrup Hansen takker afgående formand Lone Winther: Tilbyder en kædedans, som
dog erstattes af en takketale. Henrik Fomsgaard Kjær takker Kirsten Skamstrup Hansen for
næsteformandsskabet.
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Ad pkt 3: Rettidigt indkomne forslag fra medlemmerne
Ingen

Ad pkt 4. Aflæggelse af rapport fra udvalg
Lone Winther meddeler fra grupperne
Anafylaksigruppe: Revision af dokument ” Anafylaksi hos børn og voksne”. Der er publiceret en
status-rapport i 2020 i UFL
Lægemiddel (penicillin) gruppe: opdateret national vejledning. Statusartikel i UFL
Arbejdsgruppe vedr. allergen immunterapi: Hans Jørgen Malling har indkaldt til møde vedr.
revision af vejledning
Vejledning om allergene procedurer og akutberedskab: Der har været indkaldt til partshøring i
Sundhedsstyrelsen. Sundhedsstyrelsen har udgivet vejledningen.

Ad pkt 5. Regnskabsaflæggelse
Hans Jürgen Hoffmann, kasserer i DSA, gennemgår regnskab.
Revideret 2019 og 2020 regnskaber, begge er godkendt af interne revisorer og underskrevet af
bestyrelsen.
Foreslår uændret kontingent på 400 kr.
Carsten Bindslev: Spørger om hvorfor 2 års regnskaber skal godkendes, hvorfor skal vi godkende
2020 regnskab inden august 2021?
Svar fra kasserer: det vil kunne spare selskabet penge.
Holger Mosbech indvender at det er force majeure situation aktuelt og at vi nu ved at regnskabet
ikke bliver anderledes. Dog skal vi godkende kontingent i august 2021.
Kirsten Sidenius, revisor: 2020 regnskab er ukompliceret.

Ad pkt 6. Fastsættelse af kontingent
Der er ikke indvendinger imod kontingent på 400 kr, hvilket vedtages.
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Ad pkt 7. Valg af ny formand for DSA
Holger: af praktiske grunde har bestyrelsen anmodet om at man kunne henvende sig forinden
hvis man vil stille op til poster til bestyrelsen. Spørger om der er tilhørere ved
generalforsamlingen som vil kandidere.
Charlotte Mørtz, allergicenteret OUH foreslås af bestyrelsen som formand.
Charlotte Mørtz præsenterer sig.
Holger takker for præsentationen og hører om der er modkandidater.
Ingen modkandidater, CM enstemmigt valgt som formand for DSA.
Valg af to betyrelsesmedlemmer:
Anne Marie Malby Schoos og Caroline Curtz opstilles og vælges til bestyrelsen.
Valg af to suppleanter:
Mette Hermansen præsenterer sig og stiller op som suppleant. Vælges
Anne Sofie Bjerrum præsenterer sig og stiller op som suppleant. Vælges

Ad pkt 9. Valg af revisorer
Kirtsen Sidenius og Lars Kærgaard Poulsen genvælges for et år.

Ad pkt 10. Eventuelt
Holger Mosbech takker afgående formand Lone Winther og afgående næstformand Kirsten
Skamstrup Hansen for deres arbejde
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