Svenska föreningen för Allergologi
INBJUDER TILL

ALLERGIDAGEN
En nationell utbildning med tema

Yrkes- och miljörelaterad allergi

05 oktober 2018, 08:30-16:00, Norra Latin, Stockholm
Varmt välkommen till den 30:e Allergidagen!
Arrangör: Svenska föreningen för Allergologi, SFFA, med ekonomiskt stöd från
Novartis och Mylan.
Kontakt:

Mötet administreras av SFFA och Linné Travel, kontaktperson är Marianne Krantz

Kostnad: Deltagaren betalar 700 kr exkl. moms som inkluderar kost & dryck. Resa till och
från mötet betalas av deltagaren. För att deltaga MÅSTE du vara medlem i SFFA
alt registera dig för medlemskap via www.sffa.nu
Anmälan: Snarast, dock senast den 10 september 2018 på bifogat svarskort.
Faxa anmälan till Linne Travel , Att: Marianne Krantz, 08-662 08 85. Alternativt
skanna in anmälan och maila till marianne.krantz@linnetravel.se. Vänligen var
noga med att ange din mailadress då bekräftelse kommer ske via mail.

Varmt välkommen!
Caroline Nilsson
caroline.a.nilsson@sll.se

Sponsor av mötet:
ADRESSKÄLLA: SFFAs medlemsregister

Information om “Överenskommelse om samverkansformer mellan läkemedelsföretag och medarbetare i den offentliga
hälso- och sjukvården” finns påwww.lif.se.

Program

Fredagen den 05 oktober 2018
08:30

Samling med kaffe

09:00 – 09:15

Inledning – ordförande i SFFA
Caroline Nilsson

09:15 – 9:45

Hur utreds arbetsrelaterade övre och nedre luftvägsbesvär
på en allergimottagning?
Patrik Nordenfelt

9:45– 10:15

Näsan är täppt – kan det vara jobbet?
Mats Holmström, professor, överläkare, ÖNH-sjukdomar,
Stockholm
Kaffe

10:45 – 11:30

Arbets- och miljörelaterade hudallergier
Ann Pontén, docent, överläkare
Nils Hamnerius, överläkare
Yrkes- och miljödermatologiska avd. Malmö

11:30 – 12:15

Astma, KOL, och arbetsmiljö-orsaker, konsekvenser, och
utredning vid en arbetsmedicinsk klinik
Per Gustavsson, professor, överläkare, Arbetsmedicin, Karolinska
Institutet, Stockholm
Lunch

13:15 – 14:00

Klorexponering & passiv rökning
Eva Rönmark, adj professor vid Institutionen för Folkhälsa och
Klinisk Medicin, enh för Yrkes- och Miljömedicin, Umeå universitet

14:00 – 14:30

Födoämnesallergen i luften
Caroline Nilsson, docent, barnallergolog Sachsska Barnsjukhuset
Kaffe

15:00 -16:00

Paneldiskussion
Moderator: Kerstin Romberg
Panel: Föreläsarna samt allergikonsulent Marina Jonsson,
Stockholm
Hur råder man ungdomar med allergi eller atopiskt eksem
inför framtida yrkesval?
Hur ska vi råda de som utvecklat allergi/överkänslighet
inom sina yrken?

Sponsor av mötet:

SVARSBLANKETT

Allergidagen i Stockholm, 05oktober 2018
Norra Latin Stockholm

Ja tack! Jag är medlem i SFFA och kommer till årets
Allergidag. Kursavgift 700 kr exkl. moms.
Texta gärna

Förnamn:
Efternamn:
Arbetar som:
Klinik/avdelning/annat:
Sjukhus/VC:
Postnr:
Mobiltelefon:
E-post:
Personuppgifter används endast för administrering av mötet, sparas av företaget av
redovisningstekniska skäl. Hanteras i övrigt enligt GDPR.

Faktureringsadress (obligatoriskt) vg TEXTA och uppge ID/referens

Vi vill ha din anmälan snarast och senast den 10 september till
fax nr 08-662 08 85 alt maila dina anmälan till Marianne Krantz (Linné)
marianne.krantz@linnetravel.se
Anmälan är bindande och kostnaden debiteras din faktureringsadress.
Vg var noga med att ange din mailadress då
bekräftelse kommer ske via mail.

Sponsor av mötet:

