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	 	 	 			Hamburg	

Steigenberger Hotel Treudelberg Hamburg
Lemsahler Landstraße 45

D-22397 Hamburg  
Telefon: +49/40-60822-0

Tilmelding	inden	fredag	den	17.	april	2009	

Alfa-1 Danmarks bestyrelse:
 Bestyrelsesmedlem Dorte Djurhuus Tlf. (+45) 40 44 81 31 eller 

Bestyrelsesmedlem Hanne Landgreen-Petersen  Tlf: (+45) 45 42  13 68  

eller til 

European Alpha1 Foundation
Congress service/Nicole Vorwerk
Telefon: +49 – 221 – 964 380 11
Fax:       +49 – 221 – 964 380 20

 E-mail: hamburg09@alpha1-europe.eu

Tysk-Dansk Alfa-1 Informationsdag



Hamburg  2009                                                                    Side 3

Tysk-Dansk	Alfa-1	Informationsdag
Lørdag den 30. maj 2009

Kl. 09:00 til 16:00

Steigenberger Hotel Treudelberg Hamburg
Lemsahler Landstraße 45

D-22397 Hamburg  
Telefon: +49/40-60822-0

Alfa-1 informationsdagen er kommet i stand via et samarbejde mellem              
Alpha1 Deutschland, Alfa-1 Danmark og den Europæiske Alpha1 Foundation. 
Alle som enten har Alfa-1-antitrypsinmangel, er  nærmeste  pårørende eller er 
læge som behandler    patienter med Alfa-1-antitrypsinmangel, er velkomne til 
at deltage i mødet i Hamburg. Mødet vil blive tolket til dansk.

Der er frist for tilmelding fredag den 17.	april	2009.	Tilmeldingen er bindende.
Såfremt du ikke er medlem af Alfa-1 Danmark bedes du venligst tilmelde dig 
via telefon på  et af de nedenstående numre. Dette gælder også læger. Un-
dtaget er foredragsholderne. Efter tilmelding vil du få registreringsmaterialet 
tilsendt. Hvis du ikke fik registreret dig i tide eller hvis du har spørgsmål vedrø-
rende mødet så ring venligst til:

Alfa-1 Danmarks bestyrelse:
 Bestyrelsesmedlem Dorte Djurhuus Tlf. (+45) 40 44 81 31 eller 

Bestyrelsesmedlem Hanne Landgreen-Petersen  Tlf: (+45) 45 42  13 68  

eller  til 

European Alpha1 Foundation
Congress service / Nicole Vorwerk

Sprog Tysk og Engelsk
Telefon: +49 – 221 – 964 380 11
Fax:       +49 – 221 – 964 380 20

E-mail: hamburg09@alpha1-europe.eu

Du kan registrere online på
 www.alpha1-europe.eu

Europa
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Tysk-Dansk	Alfa-1	Informationsdag
Lørdag den 30.maj 2009

Kl. 09:00 til 16:00

Steigenberger Hotel Treudelberg Hamburg
Lemsahler Landstraße 45

D-22397 Hamburg  
Telefon: +49/40-60822-0

Vigtig	information	vedrørende	transport	

Danske medlemmer som kører i bil til mødet, 2 eller flere i samme bil, vil få 
et kørselstilskud på ca. 75 kr. pr. 100 km

For eksempel ca. 450 kr. for en strækning på 600 km i alt. 

Afhængig af antallet af deltagere vil der måske også blive tilbudt mulighed 
for bustransport fra Danmark  til Hamburg.

Alpha1 Deutschland dækker alle omkostninger forbundet med deltagelse i 
konferencen, herunder overnatning fra fredag til lørdag for medlemmer af 
Alfa-1 Danmark og nærmeste pårørende (ægtefælle, forældre eller børn op 
til 16 år) forudsat slægtningen overnatter i dobbeltværelse sammen med 
alfa-1 patienten.  Dette inkluderer dog ikke udgifter til drinks fra minibaren, 
telefonudgifter eller betaling af mad som ikke er en del af arrangementet.

Efter den Tysk-Danske Alfa-1 Infodag er det muligt for medlemmer af Alfa-1 
Danmark, som har mere end 500 km hjem, at få dækket endnu en nat på 
hotellet  efter ovenstående regler. Dette gælder også for familier med børn 
under 6 år eller for medlemmer som er  afhængig af ilt hele døgnet og som 
har over 300 km hjem.

Du kan registrere online på www.alpha1-europe.eu

Tysk-Dansk Alfa-1 Informationsdag
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	 	 						Program
 09:00 - 09:15           Velkommen ved Elke Sädtler-Lison og Irli Plambech
             Formand for Alpha1 Deutschland, Alfa-1 Danmark

 09:15 - 09:45           Prof Dr. Claus Vogelmeier
            Universitätsklinik Gießen und Marburg
            Opsporingsprogrammer for Alfa-1-Antitrypsinmangel

09:45 - 10:15            Prof. Dr. Asger Dirksen
            Gentofte Universitets Hospital
            Prolastinastudier

10:15 - 10:30           Kaffepause

10:30 - 11:00           Dr.  Heinz Steveling
            Ruhrlandklinik,  Essen
            20 års substitutionsbehandling i Tyskland

11:00 - 11:15            Tysk patient

11:15 - 11:45           Dr. Lars Frølund
            Privatpraktiserende lungenspecialist              
            Prolastina hjemmebehandling Port-a-Cath systemet

11:45 - 12:00           Dansk Patient

12:00 - 13:30           Frokost

13:30 - 14:00            Dr. Andreas Wilke
            Evangelische Lungenklinik Berlin
            Prolastina hjemmeterapi

14:00 - 14:30           Dr. Thomas Köhnlein
            Medizinische Hochschule Hannover
            Substitutionsbehandling efter lungetransplantation

14:30 - 15:00           PD Dr. Wolfgang Kamin
            Klinik für Kinder und Jugendmedizin Hamm
            Inhalationsterapi hos børn

15:00 - 15:15           Forældre

15:15 - 15:30           Kaffepause

15:30 - 16:00           Birthe Byskov Holm
            Sjældne Diagnoser Danmark
            EU- regler om patientrettigheder i relation til 
                                   alfa-1 patienter i Danmark

Europa
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Foredragsholder

Prof. Dr. Claus Vogelmeier, Universitätsklinik Gießen und Marburg
Claus Vogelmeier er professor i intern medicin og er leder af 
et hospital, som er specialiseret i pulmologi. Han har arbej-
det 2 år på ”the Pulmonary Branch of the National Institute 
of Health in Bethesda,USA” Her studerede han antiprotease 
i lunger hos mennesker, hvilket var signifikant linket til AAT. 
Claus Vogelmeier  er Intern mediciner samt speciallæge i 
lungesydomme, i kardiologi og i allergologi. Hans speciale 
er diagnose og behandling af obstruktive lungesygdomme, 
hvilket også inkluderer emfysem forårsaget af AAT mangel.

Prof. Dr. Asger Dirksen, Gentofte Universitets Hospital
Asger Dirksen er professor i lungesygdomme på Københav-
ns Universitet samt overlæge på lungeafdelingenpå Gentofte 
Hospital. Professor Asger Dirksen har publiceret over 300 
artikler i internationale tidsskrifter, hvoraf mere end 100 er 
originalpublikationer af værdi for behandling af lungesyg-
domme, allergologi, immunologi, kardiologi og epidemiologi.
Han har længe været medlem af den multinationale studie 
Organisation; Alpha 1 International Registry (AIR).

Dr. Heinz Steveling, Ruhrlandklinik, Essen
Heinz Steveling er assisterende medicinsk chef for lun-
geafdelingen - på Universitets hospitalet – Ruhrlandklinik i 
Essen. Han har i 20 år arbejdet intensivt med både ambu-
lante indlagte alfa-1 patienter.Ud over det, er han ansvarlig 
for et årligt møde for patienter. Mødet holdes i lokaler på 
Ruhlandklinikken, og alfa-1 patienter får en hel dags under-
visning om deres sygdom.

Dr. Lars Frølund, privatpraktiserende lungespecialist     
Specialist i intern medicin, lungesygdomme og allergologi. Han 
er uddannet på Københavns Universitet og  har arbejdet som 
overlæge i mange år i København.  Lars Frølund har  en pri-
vat klinik og privathospital indenfor området lungesygdomme 
og allergologi. Selv om danske patienter ikke bliver tilbudt 
substitutionsbehandling, er det lykkedes for   Lars Frølund at 
behandle 2 patienter med substitutionsterapi som hjemmebe-
handling og derved at følge de internationale guidelines. Yder-
ligere behandler han 1 alfa-1 patient på hans privathospital.
Han er medlem af bestyrelsen af Alfa-1 Danmark.
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Dr. Andreas Wilke, Evangelische Lungenklinik Berlin
Andreas Wilke er overlæge på den intern medicinske afde-
ling på ”Berlin-Buch Specialist Hospital” for lungesygdomme 
og thorax kirurgi (FLT) Da det regionale “Alpha1-Center” blev 
etableret i 2003 i Tyskland var FLT en af ”founder” medlem-
merne. Behandling og omsorg for patienter med AAT mangel 
har en lang tradition på FLT i Berlin-Buch. Patienter er blevet 
diagnosticeret og behandlet helt tilbage fra 1987.

Europa

Dr. Thomas Köhnlein, Medizinische Hochschule Hannover
Omkring 25 pct. af alle lunge transplantationer af 1 eller 2 
lunger bliver fortaget på patienter med KOL. I denne frakti-
on er der mange af patienterne som udvikler KOL pga. AAT 
mangel Resultatet af en lungetransplantation ser ud til at 
være ens for Emfysem patienter med eller uden AAT man-
gel. Overlevelse er estimeret til gennemsnitligt at være 50 til 
60 pct. efter 5 år, og 30 til 40  pct. 10 år efter transplantati-
on. Effekten af substitutionsterapi efter lungetransplantati-
on er fortsat til diskussion.

PD Dr. Wolfgang Kamin, Klinik für Kinder- und Jugendmedizin
Wolfgang Kamin, er pædiater på hospitalet for “Paediatri-
cand Adolescent Medicine med speciale i Paediatric Gas-
troenterology/ Pulmology and Cystic Fibrosis”. Han er me-
dicinsk chef for hospitalet i Hamm/Westphalia. Wolfgang 
Kamin har i mange år arbejdet på Johannes Gutenberg Uni-
versity i Mainz  som chef for afdelingen for lungesygdomme 
hos børn. I mere end 20 år har Wolfgang Kamin eksperi-
menteret med behandling af patienter med AAT mangel. De 
sidste år har han været fokuseret på at forbedre inhalati-
onsterapien.

Birthe Byskov Holm, Sjældne Diagnoser
Næstformand og medstifter af den danske paraply organisa-
tion Sjældne Diagnoser, der har 36 foreninger for forskellige 
sjældne sygdomme som medlemmer. Formand for bestyrel-
sen af Center for Små Handicapgrupper(CSH)- en instituti-
on under Velfærdsministeriet. Centeret yder rådgivning og           
vejledning vedr. sundhed og sociale ydelser. Næstformand i 
foreningen Dansk Forening for Osteogenesis Imperfecta. En af 
3 patientrepræsentanter og i 2006 valgt som næstformand i 
kommitteen for Orphan Medicinal Products (COMP) ved EMEA
(Det europæiske Lægemiddelagentur). Arbejder som advokat.
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