
	  
Allergologi-‐	  og	  pulmonologiudvalget:	  Årsberetning	  for	  2015-‐2016	  
	  
Udvalgsmedlemmer:	  
	  
Frederik	  Buchvald	  (valgt	  1.gang	  årsmøde	  2010,	  2.	  gang	  årsmøde	  2013,	  falder	  for	  tidsgrænsen	  på	  6	  år	  og	  
takkes	  for	  sin	  arbejdsindsats	  i	  udvalget).	  
Sune	  Rubak	  (valgt	  1.gang	  årsmøde	  2010,	  2.	  gang	  årsmøde	  2013,	  afgående	  formand	  for	  udvalget,	  falder	  for	  
tidsgrænsen	  på	  6	  år	  og	  takkes	  for	  sin	  arbejdsindsats	  i	  udvalget)	  
Anne	  Helene	  Spannow	  (valgt	  1.	  gang	  årsmøde	  2012,	  valgt	  2.gang	  årsmøde	  2015)	  
Thomas	  Houmann	  Petersen	  (valgt	  1.	  gang	  årsmøde	  2013,	  på	  genvalg	  2.gang)	  
Bo	  Chawes	  (valgt	  1.	  gang	  årsmøde	  2015)	  
Der	  er	  således	  1	  repræsentant	  på	  genvalg	  og	  derudover	  2	  ledige	  pladser	  i	  udvalget.	  
Såfremt	  der	  ikke	  kan	  opstilles	  kandidater	  til	  udvalgets	  pladser	  vil	  Frederik	  Buchvald,	  Sune	  Rubak	  gerne	  
opstille	  til	  en	  forlængelse	  i	  yderligere	  3	  år.	  
	  
Udvalgets	  aktiviteter	  i	  året	  2015-‐2016:	  
	  
Udvalget	  forsatte	  uændret	  konstituering	  fra	  tidligere	  efter	  DPS	  børnedage.	  Udvalget	  har	  afviklet	  følgende	  
punkter	  pr.	  email.	  Udover	  e-‐mail	  udveksling	  har	  der	  været	  afholdt	  1	  møde	  i	  Kolding	  mhp	  afklaring	  af	  
specifikke	  punkter,	  herunder	  fagområde	  ansøgninger.	  
	  
Følgende	  punkter	  har	  været	  til	  drøftelse	  eller	  med	  deltagelse	  i:	  
-‐	  LVS	  fagområde	  beskrivelse	  ift	  Ekspertuddannelsesforløb/Fagområdeuddannelsesforløb	  for	  
pædiatrisk	  Allergologi,	  som	  fortsat	  er	  under	  udarbejdelse	  
-‐	  Specifikke	  ansøgninger	  om	  fremadrettet	  fagområdeuddannelsesforløb	  er	  blevet	  vurderet	  samt	  
godkendt	  
-‐	  Målbeskrivelsespunkter	  vedr.	  Pulmonologi	  og	  Allergologi	  er	  kommenteret	  til	  Uddannelsesudvalget	  i	  
DPS.	  
-‐	  Formand	  for	  DPS	  PA	  udvalget	  har	  deltaget	  i	  årlig	  møde	  mellem	  DPS	  bestyrelse	  og	  fagudvalgsformænd	  
-‐	  Udvalget	  har	  via	  de	  udpegede	  medlemmer:	  Merete	  Jørgensen,	  Sune	  Rubak,	  Lone	  Agertoft	  haft	  
løbende	  møder	  i	  styregruppen	  for	  den	  Nationale	  database	  for	  astma.	  
-‐	  DPS	  PA	  udvalget	  har	  udpeget	  Lone	  Agertoft	  til	  RADS	  udvalg	  ”	  VEDR.	  MEDICINSK	  BEHANDLING	  
AF	  SVÆR	  ASTMA	  
-‐	  DPS	  PA	  udvalget	  har	  taget	  stilling	  til	  diverse	  høringssvar,	  DPS	  retningslinier	  
-‐	  DPS	  PA	  udvalget	  har	  igangsat	  og	  deltager	  med	  repræsentanter	  i	  udarbejdelse	  af	  fremtidig	  DPS	  
retningslinie	  for	  
o	  Medfødte	  lungemisdannelser	  (Congenit	  Pulmonal	  Adenomatoid	  Malformation)	  
o	  BronchoPulmonal	  Dysplasi	  
o	  Kronisk	  Hoste	  
	  
	  
Med	  venlig	  hilsen	  
Sune	  Rubak	  
Afgående	  Formand	  for	  DPS	  Allergologi	  og	  Pulmonologi	  udvalget	  
	  

	  


