
Allergologi- og Pulmonologiudvalget: Årsberetning for 2021-2022 

 

Udvalgsmedlemmer:  

Josefine Gradman, FAS, Odense (2016) Formand  

Britta Hjerrild, FAS, Aarhus (2016)  

Birgitte Tusgaard Petersen, FAS, Viborg (2019) 

Sune Rubak, FAS, Aarhus (2021) 

Elisabeth Christiansen, YL, Odense (2021) 

 

Udvalgets aktiviteter i året 2021-2022:  

Udvalget har afholdt 4 møder, alle som Skype-møder.  

Fagområdeuddannelse: 

Fagudvalget har behandlet to ansøgninger om ekspertuddannelse inden for hhv. pulmonologi og 

allergologi. 

Sammensætning af fagudvalg 

Britta Hjerrild og Josefine Gradman udtræder af udvalget efter 6 år. 

Birgitte Tusgaard Petersen er på valg og ønsker genvalg. 

Udvalget ønsker at udvide antallet af fagudvalgsmedlemmer fra de nuværende 5 til 7 medlemmer, idet det 

ønskes, at der i udvalget både er medlemmer med allergologiske og pulmonologiske kompetencer. 

Samtidig ønskes bred geografisk repræsentation ligesom det er hensigtsmæssigt at både 

universitetsafdelinger og regionale afdelinger er repræsenteret. Udvalget har udfærdiget et kommissorium, 

der afspejler den nye sammensætning af udvalget. 

Der er således fem ledige pladser i udvalget i år. Udvalget ønsker, at mindst et af de kommende 

medlemmer i udvalget har særligt allergologiske kompetencer. Udvalget har desuden et ønske om at få 

Sjælland repræsenteret i udvalget.  

Behandling af astma hos børn og unge. 

Medicinrådet havde sidste år givet tilsagn om at udarbejde en retningslinje for behandling af astma hos 

børn og unge som afløser for ”RADS Behandlingsvejledning Astma hos børn”, men frafaldt desværre denne 

beslutning begrundet i ressourcemangel. Udvalget rettede derpå henvendelse til SST, der umiddelbart var 

positiv overfor at udarbejde en National Klinisk Anbefaling (NKA), men meldte desværre fra med 



begrundelsen ressourcemangel. Udvalget har nu besluttet at udarbejde en behandlingsvejledning for astma 

hos børn og unge i DPS regi. 

 

Arbejdsgrupper: 

Britta Hjerrild repræsenterer DPS i Medicinrådets fagudvalg for Duchennes muskeldystrofi. 

Josefine Gradman repræsenter DPS i ”Tværregional følgegruppe for videre/efteruddannelse i  

allergologi”. Denne gruppe er nedsat af Sundhedsdirektørkredsen mhp. at facilitere koordinering  

af allergologisk videreuddannelse i både primær- og sekundærsektoren. 
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