
Allergologi- og Pulmonologiudvalget: Årsberetning for 2020-2021 
 
 
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, FAS, Viborg (2019) 
 
Udvalgets aktiviteter i året 2020-2021:  
Udvalget har afholdt 5 møder, alle som Skype-møder.  
 
Fagområdeuddannelse:  
Fagudvalget har behandlet to ansøgninger om ekspertuddannelse indenfor pulmonologi. 
 
 
Sammensætning af fagudvalg. 
Bo Chawes udtræder af udvalget efter 6 år. 
Frederik Buchvald er på valg og ønsker ikke genvalg. 
Tak til begge for deres store indsats. 
 
Der er således to ledige pladser i udvalget i år. I hht. DPS’ regler skal mindst det ene medlem være 
en yngre læge. Udvalget har et ønske om at mindst den ene af de to nyvalgte har særlig 
pulmonologisk interesse. 
 
 
Behandling af astma hos børn og unge. 
Vi har indstillet til Medicinrådet, at der udarbejdes en retningslinje for behandling af astma hos 
børn og unge som afløser for ”RADS Behandlingsvejledning Astma hos børn” og har fået tilsagn 
herom. Vi afventer derfor, at Medicinrådet nedsætter et fagudvalg til denne opgave. 
 
 
Lungesyge børn og Covid-19 
Udvalget har løbende diskuteret og opdateret vores holdning til, hvilke lungesyge børn der er i 
særlig risikogruppe for svært forløb af Covid-19. 
 
Høringssvar 
Vi har været i dialog med SST omkring beredskab ved udførelse af allergene procedurer. Vi har 
tidligere indgivet høringssvar om dette emne. 
 
 
Arbejdsgrupper: 
Bo Chawes repræsenterer DPS i Medicinrådets fagudvalg for ”Behandling af svær astma med 
biologiske lægemidler” og er af LVS udpeget til formand for fagudvalget. 



 
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. 
 
Diverse.: 
Udvalget har henvendt sig til Medicinrådet med et forslag om, at man sikrer pædiatrisk 
repræsentation i fagudvalg, der omhandler biologisk og anden systemisk behandling af børn, eks. 
biologisk behandling af børn med atopisk dermatitis. Medicinrådet har ikke imødekommet dette 
ønske. Begrundelsen herfor er, at det er dermatologer og ikke pædiatere, der behandler børn med 
svær atopisk dermatitis. 
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