
ALK Nordic A/S arrangerar ett utbildningsseminarium 
i ämnet SLIT - Sublingual immunterapi, det så kallade 
SLIT-körkortet. 

Utbildningen vänder sig till läkare och sjuksköterskor                 
verksamma inom barnmedicinsk öppenvård runtom i Sverige.

Målsättningen är att utbilda läkare och sjuksköterskor som vill 
starta upp SLIT-behandling på sina respektive mottagningar. 
Detta genom att bidra med ytterligare kunskap om luftvägs-  
allergi och dess behandling samt ge råd om hur man bäst 
utvärderar patienter som får SLIT på en BUMM-mottagning.                  
Se program på nästa sida.

Föreläsare är Barnallergolog Daiva Helander, Astrid Lindgrens 
Barnsjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge, Barn-
sjuksköterska Frida Ekholm, Sollentuna BUMM Martina 

Detta seminarium  genomförs som  ett hybridmöte. Man kan 
delta på plats i Stockholm eller vara med online i webinar-
form.  

Anmälan sker via mail till merno@alk.net.  Ingen kostnad utgår 
för denna utbildning.

Sista anmälningsdag: 
För att delta på plats i Stockholm:   14 september
För att delta online/webinar:        12 oktober

Datum  19 oktober

Tid 14.00-17.00

Plats Hybrid - var  

 med online eller 

 på plats i Stock- 

 holm: GT30 Grev  

 Ture, Grevture-  

 gatan 30 .

ALK bjuder in till en utbildnings-
eftermiddag för SLIT-körkort 

Till: Astma- och allergiintresserade Läkare och Sjuksköterskor
CC: Verksamhetschef

Terapiinriktad utbildning
Med produktinformation



Hålltider

12.45-13.45 Lunch - för dig som är med på plats

13.45-13.50 Välkomna ALK

13.50-15.15 SLIT behandling Daiva H, Frida

15.15-15.30 Bensträckare/kaffepaus

15.30-16.55 SLIT behandlig fortsättning Daiva H, Frida

16.55-17.00 Avslutning ALK

Hjärtligt välkomna. 

Sarah Ehrenberg   Mathias Eriksson
ALK     ALK
sehno@alk.net   merno@alk.net
076 884 64 55   0708 89 33 91

De ämnen som tas upp är:  

• Basal allergologi och allergisjukdomar

• Allergidiagnostik

• Allergisk rinit och astma

• Sublingual allergen immunterapi

• Patientfall

ALK ∙ Box 10073 ∙ 434 21 Kungsbacka ∙ Sverige ∙ T: +46 300 185 45 ∙ alk.se

Genom att anmäla dig samtycker du till att ALK behandlar dina personuppgifter i syfte att kunna hantera ditt deltagande 
i ALKs utbildningar. På vår hemsida, www.alk.se, kan du läsa på Integritetspolicy för mer information om hur vi behandlar 
personuppgifter och vad dina rättigheter är.


