
 

 

Netværksmøde om astma og allergi for sundhedsplejersker 

Kære sundhedsplejerske  

Det er længe siden, at vi sidst har indkaldt til informativt og hyggeligt eftermiddagsmøde i Astma-

Allergi Danmarks ’Netværk for sundhedsplejersker, der arbejder med astma og allergi i 

kommunerne”.  

Men nu sker der noget!  

Du får nu mulighed for at opdatere din viden om astma, allergi, eksem og indeklima og samtidig 

dele erfaringer med dine sundhedsplejerskekollegaer fra andre kommuner.  

Vi kommer blandt andet til at tale om: 

• Kan allergi forebygges?  

• Hvor gammel skal et barn være før man kan teste for fødevareallergi?  

• Bliver børn med astma lavere end kammeraterne, og er der biologisk medicin til børn med 

svær astma?  

• I hvilken rækkefølge skal steroidcremen og den fede creme påsmøres et barn med 

børneeksem? 

• Er det farligt at bo med indendørs skimmelsvamp? 

 

Program for eftermiddagen:     

12.30 Ankomst, hvor der serveres en sandwich og en sodavand. 

13.00 Velkomst, Astma-Allergi Danmark 

13.15 Forebyggelse  

13.45 Fødevareoverfølsomhed 

14.00 Nyheder fra Nutramigen 

14.15 Indeklima 

14.45 Kaffepause med kage 

15.00 Børneeksem 

15.30 Astma 

16.00 Afrunding og tak for i dag 

 

 

 



 

 

 

Vi kommer rundt i landet, så find den dato og det sted der passer jer bedst: 

Dato  Sted Tidspunkt Deadline for 

tilmelding 

15. marts 2022 

 

Ringsted Kongrescenter, 

Nørretorv 55 

4100 Ringsted 

Kl. 12.30 – 16.00 28. februar 2022 

4. april 2022 IDA Conference, 

Kalvebod Brygge 31-33, 

1780 København V 

Kl. 11.30 – 15.00 

 

Bemærk tidspunktet – 

programmet er rykket en 

time frem.  

1. marts 2022 

7. april 2022  Hotel Randers, 

Torvegade 11 DK-8900 

Randers C 

Kl. 12.30 – 16.00 3. marts 2022 

28. april 2022 

 

Milling Hotel Park, 

Viaduktvej 28, 5500 

Middelfart 

 Kl. 12.30 – 16.00 24. marts 2022 

 

Det er gratis at deltage i arrangementet. I skal dog selv sørge for transport. 

Tilmelding 

Skriv til kursus@astma-allergi.dk 

I skal huske at skrive, hvor I vil deltage. Hvis du også tilmelder dine kollegaer, så skal vi bede om 

alle jeres navne og e-mailadresser.  

Du må meget gerne dele invitationen med dine kollegaer og i dit faglige netværk af 

sundhedsplejersker.  

Vi glæder os til at se dig. 

På gensyn! 

Mange hilsner 

Astma-Allergi Danmark 

 

Arrangementerne er muliggjort af   

mailto:kursus@astma-allergi.dk

