
Meld deg på ved å bruke denne lenken slik at du kan se 
webinaret i sanntid.

(det blir dessverre ikke mulig å se dette i ettertid)

Lenke til påmelding: 
https://tv.streamfabriken.com/2021-03-18-alk-kveldsmote-i-allergivaksinasjon-for-spesialister-

innen-onh-lunge-og-barnesykdommer/register

Torsdag 18. mars 2021  KL. 18.00 - 19.30

 INVITASJON TIL KVELDSWEBINAR /

SPESIALISTMØTE

TEMA: Allergivaksinasjon
  for spesialister innen ØNH-, Lunge- og 

Barnesykdommer.



Sverre  Karmhus Steinsvåg 
Can. med 1985, Universitetet i Bergen. Dr. med. 1986, Universitetet i 
Bergen. Professorkompetent 2001.
Overlege ØNH-avdelingene Sørlandet Sykehus og Haukeland Uni-
versitetssykehus. Professor Universitetet i Bergen. Spesialområder 
medisinsk og kirurgisk behandling av nese-bihulesykdommer og 
allergologi.
Representerer Norge i UEMS-ORL. Eksaminator på den årlige eu-
ropeiske spesialisteksamen i ØNH. Fagvurderer i 5 internasjonale 
ØNH-tidsskrifter. Leder spesialitetskomiteen i ØNH i Norge. 
Medforfatter på de norske retningslinjene for allergenspesifikk im-
munterapi. 

Espen Kolsrud
Medisinsk embetseksamen fra Universitetet i Oslo 1989, godkjent 
Spesialist i Barnesykdommer i 1996. 
Han har arbeidet ved Barneavdelingen Sykehuset Østfold, Barnek-
linikken Rikshospitalet og Barneklinikken Haukeland Universi-
tetssykehus, samt et arbeidsopphold i Guatemala 1993-1994.

Han har bred generell pediatrisk erfaring og kompetanse, som inklu-
derer:
•Fordypning i pediatrisk gastroenterologi, hepatologi og ernæring.
•Godkjenning innen Kompetanseområdet allergologi.
•Hypnoseutdanning ved Regional-BUP Oslo.

Erik Florvaag 
Professor emeritus ved Universitetet i Bergen.Han har medisinsk 
embedseksamen (Staatsexamen) fra Universitetet i Basel (1969) og 
er spesialist i lungesykdommer og indremedisin. Fra 1994-2012 var 
han overlege i klinisk allergologi ved Haukeland universitetssjukehus 
og ledet etableringen av det som i dag er Regionalt senter for astma, 
allergi og andre overfølsomhetssykdommer (RAAO) i Helse vest.

Elin-Johanne Katle
Elin-Johanne Katle har medisinsk embetseksamen fra Universitetet 
i Oslo 1993, godkjent spesialist i Øre-Nese-halssykdommer 2005. 
PhD fra Universitetet i Bergen 2019.
Hun har arbeidet ved Øre-nese-halsavdelingen ved St Olavs Hospital 
og Øre-Nese-Hals-avdelingen ved Stavanger Universitetssjukehus. 
Lektor ved St. Olavs Hospital 2004- 2005. Fordypning bihulesykdom 
og bihulekirurgi. Godkjent i Kompetanseområdet Allergologi. Bygget 
opp tverrfaglig allergisenter ved Stavanger Universitetssjukehus, 
seksjonsoverlege ved Allergisenteret fra 2014. Nasjonale og inter-
nasjonale foredrag innen allergologi og nese- bihulesykdom



SPESIALISTMØTE OM ALLERGIVAKSINASJON

PRELIMINÆRT PROGRAM

Dato:   Torsdag 18. mars 2021
Tidspunkt:  18:00 -19:30

Sublingual Immunterapi  Sverre Steinsvåg
• Oppstart med to tabletter samtidig 
• Bytte/switche Alutard til tabletter 
• Kan man starte behandling i sesong? 

Tidlig intervensjon i forhold til utvikling av astma hos barn.  Espen Kolsrud
        
 
Bi/Veps allergi: Diagnostikk og behandling      
• TEORI   Erik Florvåg
• PRAKSIS    Elin-Johanne Katle

Paneldebatt / Spørsmål og svar.   ALLE

I forbindelse med paneldebatten vil vi gjerne oppfordre til at du sender spørsmål inn til 
denne e-post adressen: infono@alk.net eller benytter chatfunksjonen under selve møtet.
 
Påmelding:
Vennligst gi beskjed innen 11. mars på mail: infono@alk.net - tlf: 99 44 60 40, eller meld 
deg på lenken nedenfor. Du kan også skann QR-koden nedenfor.

https://tv.streamfabriken.com/2021-03-18-alk-kveldsmote-i-allergivaksinasjon-for-
spesialister-innen-onh-lunge-og-barnesykdommer/register
 
Med vennlig hilsen

Roger Indbryn          Andreas Norem 
MSL – Medical       Product Manager 

ALK er et internasjonalt legemiddelfirma med fokus på allergi. Virksomheten er spesialisert 
på allergivaksinasjon – en behandlingsform, som ikke bare lindrer allergisymptomer, men 
som også behandler den underliggende årsaken til den spesifikke allergien. I dag tilbyr vi 
allergivaksiner mot pollen, husstøvmidd, insektstikk og pelsdyrallergi.

Dette arrangementet arrangeres i samsvar med avtaler om samhandling som Legemiddelindustriforeningen har 
inngått med Den norske legeforening, Norges Farmaceutiske Forening, Norsk Sykepleierforbund og De region-
ale helseforetakene. For deg som helsepersonell medfører dette at både du og arrangøren har rettigheter og 
plikter som skal sikre at arrangementet er av god faglig kvalitet og at det ikke er egnet til å skape forestillinger 
om uheldige bindinger mellom industri og helsepersonell. Ved å registrere deg samtykker du i at ALK vil behan-
dle din personlige informasjon for å kunne håndtere din deltakelse i ALKs møter /programmer. På vår hjemme-
side kan du lese personvernreglene for mer informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger og hva 
dine rettigheter er.

ALK, Lensmannslia 4, 1386 Asker, infono@alk.net, www.alk.no


