
Formandsberetning fra DPS Allergologi og Pulmonologi udvalg 2014 (2014-2015). 

Udvalget forsatte uændret konstituering fra tidligere efter DPS børnedage. Udvalget har afviklet følgende 

punkter pr. email. Udover e-mail udveksling har der ikke været behov for yderligere møder i årets løb. 

Følgende punkter har været til drøftelse eller med deltagelse i: 

- LVS fagområde beskrivelse ift Ekspertuddannelsesforløb/Fagområdeuddannelsesforløb for 

pædiatrisk Allergologi som forsat er under udarbejdelse 

- Specifikke ansøgninger om fremadrettet fagområdeuddannelsesforløb er blevet vurderet samt 

godkendt 

- Målbeskrivelsespunkter vedr. Pulmonologi og Allergologi er kommenteret til Uddannelsesudvalget i 

DPS.  

- Input til specialeplanen 2014 vedr. Pulmonologi og Allergologi. Her blev de af DPS PA udvalget 

indsendte forbedringsforslag ikke indarbejdet fra Sundhedsstyrelsen, men de vil af DPS blive anført 

ifm næste revision 

- Formand for DPS PA udvalget har deltaget i årlig møde mellem DPS bestyrelse og fagudvalgs 

formænd 

- Formand for DPS PA udvalget har deltaget i U-kursusmøde bla vedr. fagområdekurset "Pulmonologi 

og Allergologi".  

- Udvalget har via de udpegede medlemmer: Merete Jørgensen, Sune Rubak, Lone Agertoft haft 

løbende møder i den nye nationale styregruppe for astma, NIP og sentinel datafangst indikatorer i 

samarbejde med repræsentanter fra de øvrige deltagende videnskabelige selskaber, DLS, DSR og 

DSAM. 

- DPS PA udvalget har afgivet Høringssvar over fremtidig tilskudsstatus til lægemidler mod astma og 

KOL 

- DPS PA udvalget har taget stilling til: 

o Høring af bekendtgørelse om genoptræningsplaner og om patienters valg af 

genoptræningstilbud 

o Høring over forslag til fremtidig tilskudssttaus for NSAID'er og lægemidler mod svage smerter 

o Høring over revision af Sundhedsstyrelsens transfusionsvejledning 

o National Strategi for Sjældne Sygdomme 

- DPS PA udvalget har indstillet medlemmer til deltagelse i flere arbejdsgrupper: 

o RADS fagudvalg for børneastma som er udkommet med National Klinisk Retningslinie (NKR) 

vedr. børneastma, farmakologisk behandling (Sune Rubak, Lone Agertoft) 

o SST, arbejdsgruppe for børneastma vedr NKR for børneastma, non-farmakologisk 

intervention (Lone Agertoft, Bo Chawes, Anne Helene Spannow, Josefine Gradman, Ulla 

Bagger, Susanne Halken) 

o SST arbejdsgruppe for udarbejdelse af anbefalinger til sundhedsfagligt indhold i et nationalt 

allergiregister (CAVE-register), Kirsten Skramstrup 

o SST, arbejdsgruppe for national klinisk retningslinje for høfeber og allergisk helårssnue 

(Susanne Halken) 

o Udpegning til Arbejdsgruppe vedr. styrket indsats for mennesker med lungesygdom (Bo 

Chawes) 

Med venlig hilsen 

Sune Rubak 
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(Udvalgenes medlemmer er valgt 3 år af gangen og maks. 6 år) 

Udvalget består af: 

Lone Agertoft (falder for tidsgrænsen på 6 år og takkes for sin arbejdsindsats i udvalget) 

Frederik Buchvald (valgt 1.gang årsmøde 2010, 2. gang årsmøde 2013) 

Anne Helene Spannow (valgt 1. gang årsmøde 2012) 

Thomas Houmann Petersen (valgt 1. gang årsmøde 2013) 

Sune Rubak (valgt 1.gang årsmøde 2010, 2. gang årsmøde 2013, formand for udvalget) 

Der er således en ledig plads i udvalget. Bo Chawes, Henrik Fomsgaard Kjær ønsker at stille op til valg og 

indsender oplæg til GF. 

 

Med venlig hilsen 

Sune Rubak 
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