Allergologi- og Pulmonologiudvalget: Årsberetning for 2019-2020
Udvalgsmedlemmer:
Josefine Gradman, FAS, Odense (2016) Formand
Britta Hjerrild, FAS, Aarhus (2016)
Bo Chawes, YL, Herlev/Copsac (2015)
Frederik Buchvald, FAS, RH (2018)
Birgitte Tusgaard Petersen, YL, Viborg (2019)
Udvalgets aktiviteter i året 2019-2020:
Udvalget har afholdt 7 møder, alle som Skype-møder.
Fagområdeuddannelse:
Fagudvalget har udarbejdet fagområdebeskrivelser (18mdr) indenfor Pædiatrisk pulmonologi og
indenfor Astma-allergologi.
Fagudvalget har behandlet to ansøgninger om ekspertuddannelse indenfor astma-allergologi og
en indenfor pulmonologi.
Allergologiens fremtid i Danmark:
Josefine repræsenterede DPS ved Allergy Task Force II høringsmøde i maj 2019. Task Forcen er
nedsat af Danske Regioner og skal komme med forslag til at imødegå kapacitets- og
kompetenceudfordringer på allergiområdet.
Der er endnu ikke kommet nogen tilbagemelding fra Task Forcen. eller Danske Regioner.
Sammensætning af fagudvalg.
Foranlediget af en henvendelse fra et DPS-medlem har udvalget diskuteret, hvordan man på den
ene side tilgodeser den demokratiske proces ved valg af nye medlemmer til udvalget og samtidig
sikrer faglig tyngde i udvalget både indenfor allergologi og pulmonologi. Udvalget formulerede et
forslag til bestyrelsen om muligheden for at opdele valgprocessen, således at man gennemførte
selvstændigt valg til hhv. tre allergologi-pladser og to pulmonologipladser i udvalget. Bestyrelsen
afviste forslaget med begrundelsen, at det ville gå ud over den demokratiske proces.
Behandling af astma hos børn og unge.
RADS Behandlingsvejledning for astma hos børn (2015) burde være påbegyndt opdatering i 2018.
Opgaven ligger imidlertid ikke længere hos RADS. En opdatering af danske retningslinjer synes
særlig påkrævet efter seneste udgivelse af GINA behandlingsvejledning (2019), der adskiller sig
væsentligt fra den danske behandlingsvejledning. Udvalget har derfor ansøgt Medicinrådet om at
prioritere en opdatering af behandlingsvejledning for Astma hos Børn og Unge.
Indtil da har fagudvalget på forespørgsel svaret følgende:
DPS fagudvalg for Allergologi og Pulmonologi anbefaler, at man i Danmark ved behandling af børn
og unge op til 18 år med astma følger RADS Behandlingsvejledning for Astma hos børn (2015) frem
for udenlandske guidelines.

Lungesyge børn og Covid-19
Udvalget har bidraget til DPS’ samlede dokument omkring særlige risikogrupper med en
anbefaling til hvilke lungesyge børn, der indtil videre betragtes som værende i særlig risiko.
Arbejdsgrupper:
Bo Chawes repræsenterer DPS i Medicinerrådets fagudvalg for ”Behandling af svær astma med
biologiske lægemidler” og er af LVS udpeget til formand for fagudvalget.
Medlemmer på valg:
Der er ingen medlemmer på valg i 2020
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