Fagområdeuddannelse i Pædiatrisk astma og allergologi

Retningslinjerne er udarbejdet af Udvalg for pædiatrisk pulmonologi og
allergologi under Dansk Pædiatrisk Selskab (DPS) og godkendt af
Uddannelsesudvalget under DPS

Forløbet er baseret på de europæiske retningslinjer, der er udarbejdet af ”The
European Union of Medical Specialists” (UEMS) samt ”The training committee in
Pediatric Allergology (ETC-PA) of the European Academy of Allergy and Clinical
Immunology
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Indledning:
En fagområdespecialist i pædiatrisk astma og allergologi (PAA) er en speciallæge i pædiatri,
der gennem et godkendt uddannelsesforløb har opnået speciel viden og kompetencer til at
kunne varetage udredning og behandling af børn med astma og/eller allergisk sygdom og
børn med særlig risiko for udvikling heraf. Dette indebærer varetagelse af børn med akutte
og/eller kroniske tilstande i ambulant såvel som stationært regi (hospitalsindlæggelse).
Udover undersøgelse, behandling og varetagelse af børn med astma og allergi omfatter
fagområdet alle aspekter af allergiforebyggelse både på befolkningsniveau og hos det enkelte
individ. En forståelse for betydningen af genetiske forhold og samspillet med miljøfaktorer er
blevet tiltagende nødvendigt i forhold til primær og sekundær forebyggelse.
Udover ovenstående skal fagområdespecialisten i PAA kunne give kompetente råd og
vejledning og samarbejde med andre fagområdespecialister. Det gælder særligt andre
pædiatriske fagområder som pædiatriske pulmonologer og gastroenterologer, men også
voksen-allergologer og specialister i relaterede fagområder så som dermatologer,
lungemedicinere og øre-næse-halslæger.
Efter gennemført uddannelse skal fagområdespecialisten i PAA kunne varetage arbejdet på en
børneafdeling med højtspecialiserede funktioner i astma og allergologi, men
fagområdespecialisten i PAA vil også kunne benytte uddannelsen i forbindelse med arbejde på
øvrige danske børneafdelinger.
Fagområdespecialisten skal kunne varetage relevante administrative opgaver, forestå
undervisning og være involveret i forskningsaktiviteter.

Vejledning under fagområdeuddannelsen:
Der udpeges en hovedvejleder og en eller eventuelt flere lokale vejledere, således at der er en
lokal vejleder på hver af de afdelinger, hvor uddannelsen gennemføres. Hovedvejleder skal
være dansk eller europæisk fagområdespecialist i pædiatrisk astma og allergologi eller have
dokumenterede kompetencer, der kan ligestilles hermed. Medvejleder(e) kan være en
overlæge med speciel viden og erfaring indenfor fagområdet, som er ansvarlig for pædiatrisk
astma og allergologi, og som kan være ansvarlig for enkelte specifikke moduler.
Det er hovedvejlederen, der godkender uddannelsesforløbet. Medvejledere refererer til
hovedvejleder med henblik på godkendelse af forløb. Der anbefales som minimum
kvartalsvise samtaler med hovedvejleder. Den europæiske kompetenceliste sidst i denne
uddannelsesbeskrivelse benyttes under uddannelsen til at dokumentere opnåede
kompetencer.

3

Fagområdeprogrammet
Uddannelsesprogrammets opbygning
Der henvises til punktet ”Generel information om fagområdeuddannelsen” på Dansk
Pædiatrisk Selskabs hjemmeside
Uddannelsen varer i alt 3 år, hvoraf der kræves min 2 års ansættelse på højt specialiseret
enhed, fordelt mellem højt specialiseret allergologi (18-33mdr) og højt specialiseret
pulmonologi (3-6mdr).
Nedenstående skema er en oversigt, der uddybes i den efterfølgende tekst.
Det anbefales, at man i løbet af de 3 år er ansat på mindst to forskellige afdelinger.
Obligatoriske ansættelsesforløb
Allergologi
Pædiatrisk pulmonologi
I alt obligatorisk

Afdeling
Højt spec. enhed
Højt spec. enhed

Valgfri ansættelsesforløb
Voksen allergologi/pulmonologi
Allergologisk laboratorium
Forskning
Andre relevante specialer
Regional Børneafdeling
I alt valgfri

Varighed
18-33 mdr
3-6 mdr
24-36 mdr
Varighed
3-6 mdr
3-6 mdr
3
3-6 mdr
3-12 mdr
0-12 mdr

Uddannelsesprogrammets struktur
Uddannelsesprogrammet er opdelt i moduler, der indeholder oplæring i et specifikt emne,
ekspertise eller færdigheder. Bogstaverne A-S i det følgende refererer til kompetencelisten
bagest som stammer fra ”European Syllabus in Paediatric Allergology for Tertiary Care
Specialists”. Ud for hver ansættelse er anført hvilke moduler, den uddannelsessøgende vil
kunne forvente at tilegne sig kompetencer indenfor under den givne uddannelsesperiode.
Det skal fremgå af uddannelsesplanen, under hvilke ansættelsesforløb, man planlægger at
erhverve sig de enkelte kompetencer A-S.
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Obligatoriske ansættelsesforløb:
Den hospitalsbaserede kliniske allergologiske uddannelse:
(Modul A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M)
Varetagelse af forløb for indlagte og ambulante børn med allergiske sygdomme og astma. Den
uddannelsessøgende skal opnå ekspertise i behandling af alle børn og unge med akut eller
kronisk allergisk sygdom eller astma. Den uddannelsessøgende skal opnå ekspertise til at
forestå alle dele af behandlingsforløbet.
PAA-fagområdespecialisten skal opnå erfaring i og have forståelse for følgende aspekter:
• Symptomer og diagnostiske kriterier for allergiske sygdomme.
• Epidemiologiske aspekter ved allergiske sygdomme og astma, nationalt såvel som
internationalt.
• Udviklingen og forløbet af allergiske sygdomme igennem barnealderen, fra foster til
voksen.
• Indflydelse af genetiske og miljømæssige faktorer på udvikling af allergisk sygdom og
astma.
• Forebyggelse - på alle niveauer (primær, sekundær og tertiær) - af allergiske
sygdomme og astma.
PAA-fagområdespecialisten skal have viden om, erfaring med og færdigheder i:
• Diagnostik, behandling og opfølgning af astma i alle aldersgrupper inkl. astmatisk
bronkitis, småbarnsastma og astma hos større børn og unge.
• Diagnostik og behandling af fødevareallergi.
• Udredning og behandling af kronisk rhinitis og konjunctivitis.
• Akut og kronisk urtikaria.
• Udredning og behandling af allergiske insektstikreaktioner.
• Udredning og behandling af lægemiddelreaktioner.
• Indikationer for allergiudredning.
• Praktisk allergiudredning inkluderende hudtest, in vitro metoder til undersøgelse af
specifik IgE, inflammationsmarkører og histamin release fra basofile.
• Allergen provokationstest: Konjunctivale, nasale, bronkiale og fødevareprovokationer inklusiv dobbeltblindede placebokontrollerede.
• Identifikation, udredning og behandling af anafylaksi.
• Udredning og behandling af de væsentligste allergisk relaterede hudsygdomme.
Herunder, atopisk dermatitis, urticaria og angioødem, hereditært angioødem og
mastocytose.
• Farmakoterapi ved behandling af allergiske sygdomme og astma med særlig vægt på
administationsmetoder, effekt og bivirkninger (inkluderende betydningen af vækst og
udvikling hos barnet).
• Vurdering af barnets miljø mhp. uspecifikke irritanter og allergener – evt i samarbejde
med kommuner og arbejds/miljømedicinere. (Miljøintervention inkluderende
vurdering og måling af allergenniveau i barnets omgivelser).
• Allergenspecifik immunterapi med pollen-, dyrehårs-, husstøvmide- og
insektgiftekstrakter.
• Basal lungefunktionstestning (Peakflow, spirometri, flow-volumenkurver).
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•
•
•
•

Bronkiale provokationer: Metakolin-, mannitol- og kold luft samt
anstrengelsesprovokationer.
Kommunikation med børn i alle aldre og deres forældre med vægten lagt på
kommunikative færdigheder der sikrer patientuddannelse med henblik på at optimere
compliance og adherence.
Vurdering og håndtering af familieinteraktioner og deres inflydelse på kliniske
symptomer og tegn.
Sociale og psykologiske aspekter relevante for børn og familier med allergiske
sygdomme.

PAA- fagområdespecialisten skal have viden om:
• Mindre almindelige symptomer inden for aspekterne af astma og allergisk sygdom.
• Kontakt dermatitis og andre type IV reaktioner.
• Medicinsk etiske aspekter som er vigtige indenfor pædiatrisk allergologi og astma,
inkluderende etiske aspekter ved udførelse af medicinske forsøg på børn.
• Mål og prioriteringer i sundhedspolitik.
• Lederskab og teamtilgang i medicinsk praksis.
Varighed 18-33 måneder
Pædiatrisk pulmonologi: (Modul P, Q)
PAA-specialisten skal opnå basalt kendskab til og erfaring med væsentlige pulmonologiske
sygdomme som f.eks. Cystisk Fibrose, Primær Ciliedyskinesi, Interstitielle lungesygdomme,
Allergisk alveolitis og medfødte malformationer i luftvejene.
Der skal ligeledes opnås basalt kendskab til lungeinvolvering ved anden systemisk sygdom
inkl. medfødte eller erhvervede immundefekter f.eks. forårsaget af onkologisk sygdom og som
resultat af behandlingen af onkologisk sygdom.
Varighed 3-6 måneder

Valgfri ansættelsesforløb:
Voksen pulmonologi/allergologi: (Modul G, H, J, I, K, L, R)
PAA-fagområdespecialisten vil få erfaring med sygdomsudvikling og langtidsprognose ved
allergiske sygdomme og astma. Varighed 3-6 mdr.
Allergologisk laboratorium: (Modul S)
Ophold på et allergologisk laboratorium vil være til gavn for PAA-fagområdespecialisten.
Varighed 3-6 måneder.
Speciel forskningsaktivitet: (Modul N)
Udførsel af et forskningsprojekt indenfor pædiatrisk allergologi som ligger udover det
obligatoriske modul. Krævet minimum: 1 førsteforfatterskab indenfor området pædiatrisk
allergologi i internationalt, peer-reviewed tidsskrift.
Varighed 3 måneder.
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Andre specialer: (Modul E, F)
I mange tilstødende specialer er allergiske sygdomme meget almindelige og uddannelse inden
for disse specialer vil være givtigt for PAA-fagområdespecialisten. Ansættelsen kan f.eks. være
indenfor dermatologi, klinisk fysiologi, klinisk immunologi eller på øre-næse-halsafdeling. Ved
et sådant ophold skal det tydeligt beskrives, hvilke kompetencer der opnås.
Varighed: 3-6 måneder.
Regional børneafdeling: (Modul A, D, K, M, O)
Den uddannelsessøgende skal arbejde indenfor astma-allergi-området og skal fraset
deltagelse i vagtarbejde kun være beskæftiget indenfor fagområdet, idet det dog er fuldt
acceptabelt, at man som led i stuegang på patienter indenfor fagområdet også går stuegang på
andre patientkategorier. Den uddannelsessøgende skal have organisatoriske og
administrative opgaver indenfor fagområdet (eksempelvis visitation, planlægning af
patientforløb) og opnå erfaring som team-leder.
Varighed: 3-12 måneder
Øvrige kompetencer
I løbet af ovenstående ansættelser (obligatoriske og valgfri) skal følgende kompetencer også
erhverves:
Forebyggelse: (Modul K)
PAA-fagområdespecialisten skal kende alle aspekter af forebyggelse indenfor astma og
allergologi. Formålet hermed er at kunne rådgive familier, så de mindsker risikoen for at
udvikle allergisk sygdom, mindsker risikoen for at en allergisk sygdom forværres eller
mindsker generne/følgerne af allerede opstået sygdom. PAA-fagområdespecialisten skal
kunne rådgive om:
•
•
•
•
•
•
•

Forebyggelse på alle niveauer gennem information og uddannelse til familier med og
uden særlig risiko for at udvikle astma eller allergisk sygdom.
Tiltag til at forbedre barnets miljø/omgivelser.
At stoppe eller reducere udsættelse for tobaksrøg og aktiv rygning.
Fysisk træning især for astmatikere.
Hudpleje ved eksem.
Ernæring, især ved fødevareallergi.
Uddannelsesrådgivning

Pædiatrisk klinisk immunologi: (Modul A)
Den uddannelsessøgende skal opnå relevant viden om immunforsvaret, og skal være i stand
til at foretage relevant basal immunologisk udredning af børn med hyppige infektioner.
Den uddannelsessøgende skal have forståelse for vigtigheden af grundliggende sygdom,
immunsupprimerende behandling og immunsupprimerede børn for udvikling af
infektionssygdom.
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Forskningserfaring: (Modul N)
Under ekspertsupervision skal den uddannelsessøgende blive i stand til at planlægge, udføre,
evaluere og publicere forskningsprojekter.
Den uddannelsessøgende skal desuden opnå praktisk erfaring med at præsentere
forskningsresultater for et internationalt publikum i form af orale og/eller
posterpræsentationer.
Førsteforfatterskab på mindst en videnskabelig publikation inden for fagområdet i et
internationalt peer-reviewed tidsskrift i forbindelse med subspecialistudannelsen skal
tilstræbes.
Undervisningserfaring: (Modul O)
Den uddannelsessøgende lærer at formidle specialiseret viden således, at der opnås
færdigheder i at strukturere, forberede og præsentere viden ved forelæsninger/
undervisningsseancer til forskellige grupper af tilhørere. Denne del af uddannelsesforløbet
inkluderer bed-side undervisning og udvikling af undervisningsmateriale.
Minimum: Undervisningserfaring og mindst 3 orale præsentationer.

Kompetenceskema:

Den uddannelsessøgende bedes i sin ansøgning anføre under hvilke ansættelser de forskellige
kompetencer i den nedenstående tjekliste fra ”European Syllabus in paediatric Allergology for
Tertiary Care Specialists” forventes erhvervet, og tjeklisten kan med fordel anvendes ved
vejledersamtalerne under uddannelsesforløbet.
Forkortelserne står for følgende:
K: Knowledge/Viden
S: Skill/Færdighed
Vidensniveauet er forkortet som følger:
H – High: Opdateret videnskabelig viden
I – Intermediate: Pædiatrisk allergologisk tekstbogsviden
B – Basic: Generel pædiatrisk tekstbogsviden
Modul A-Q er obligatoriske og modul R-S er valgfrie
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