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Fagområde  
Pædiatrisk Pulmonologi 
 
I lighed med anerkendelse af subspecialet pædiatrisk pulmonologi i USA har man 
indenfor EU, under ledelse af Paediatric Section of the European Union of Medical 
Specialists (Union Europeenne des Medicines Specialistes = UEMS) beskrevet et 
Europæisk Uddannelsesprogram i Pædiatrisk Lungemedicin. Produktet af et sådant 
træningsprogram er Den Europæiske Pædiatriske Pulmonolog (PP), som forventes at 
kunne udnytte sine kundskaber og ekspertise indenfor rammerne af en højt specialiseret 
børneafdeling (tertiære niveau). 
 
Det Europæiske Træningsprogram i Pædiatrisk Lungemedicin har følgende intentioner: 
 
 Harmonisering af uddannelsen til PP indenfor for EU 
 Definere kundskaber der kræves for at kunne kalde sig PP på tertiært niveau  
 Initiere EU netværk af kompetente tertiære centre for pædiatrisk pulmonologi med 

henblik på at øge behandlingsniveauet for børn med komplicerede eller kroniske 
lungesygdomme og facilitere europæisk forskning indenfor pædiatrisk pulmonologi 

 

Baggrund 
Det kliniske fagområde beskrives bredt, dels historisk dels funktionsmæssigt med vægt på områdets 
udgangspunkt, udvikling og aktuelle stade (med bidrag fra eventuelle samarbejdende specialer) 
 
Forløbet er udarbejdet på baggrund af de europæiske retningslinjer (www.eap-cesp.eu) 
og er en overbygning på den pædiatriske speciallægeuddannelse. Overbygningen 
indeholder moduler som skal give en teoretisk, klinisk og paraklinisk viden, svarende til 
subspecialisering i pædiatriske respiratoriske problemstillinger. Subspecialiseringen 
indeholder moduler, som skal tilvejebringe en tilgrundliggende viden om den 
fundamentale pulmonale fysiologi og patofysiologi og give detaljeret viden og erfaring i 
udredning og behandling af almindelige og sjældne pædiatriske respiratoriske sygdomme. 
Man skal kunne supervisere indenfor klinisk lungefunktionsmåling, varetage undervisning 
af studerende samt deltage og være forskningsaktiv indenfor fagområdet. 
Pædiatrisk pulmonologi er i varierende grader repræsenteret på alle landets 
børneafdelinger men med tertiære funktioner placeret i Odense Universitetshospital, 
Aarhus Universitets Hospital og på Rigshospitalet. Der findes i dag (2013) i DK to danske 
børnelunge centre på henholdsvis Aarhus Universitetshospital og Rigshospitalet. 
 
 

Afgrænsning eller definition 
Fagområdet beskrives i klinisk terminologi (forebyggelse, diagnostik, terapi, rehabilitering, palliation) og som 
videnskabelig aktivitet.  
Pædiatrisk pulmonologi omfatter følgende områder: 

 Detaljeret kendskab til udvikling, struktur og funktion af det respiratoriske system 

http://www.eap-cesp.eu/�
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fra fødslen og frem til unge voksne 
 Dybtgående kendskab til ætiologi og patogenese af alle akutte og kroniske 

lungesygdomme  
 Kompetence i specialiserede diagnostiske metoder i undersøgelsen af det 

respiratoriske system hos den pædiatriske patient 
 Kompetence i behandlingsmetoder til respiratoriske  sygdomme ved den 

pædiatriske patient 
 Kendskab til prævalens og epidemiologi af pædiatriske respiratoriske sygdomme 

inklusiv langtids prognose af kroniske sygdomme som forsætter ind i 
adolescens/voksenalder 

 Kendskab til områder tilstødende til pulmonologi fx. infektionssygdomme, 
thioraxkirurgi, radiologi,øre-næse hals sygdomme, allergologi og klinisk 
immunologi inklusiv tilhørende kompetencer indenfor relevante 
diagnostiske/terapeutiske metoder 

 Kendskab til organisatoriske aspekter af behandling af kroniske respiratoriske 
sygdomme inklusiv rehabiliteringsprogram samt de relevante psykosociale 
aspekter 

 Kendskab til diverse juridiske aspekter af pædiatrisk respiratorisk sygdom 
 Kompetencer indenfor undervisning af forskellige patient målgrupper i specialiseret 

respiratorisk sygdom 
 Kendskab og praktisk erfaring med at planlægge, udføre og evaluere (herunder 

publicere) forskningsprojekter indenfor pædiatrisk pulmonologi. 
 Forståelse for de etiske aspekter af behandling af og forskning indenfor pædiatri. 

 
 

Begrundelse 
Behovet for fagområdet beskrives ud fra kriterier som: 
I kraft af generelt øget behov for pædiatrisk subspecialisering i Danmark og på baggrund 
af udenlandske erfaringer, har der i en årrække været et ønske om at etablere 
ekspertuddannelse i pædiatrisk pulmonologi. 
 
På basis af det europæriske uddannelsessprogrammet skal den pædiatriske pulmonolog 
være kompetent til at håndtere klinisk udredning og behandling indenfor rammerne af den 
højtspecialiserede tertiære hospitalsenhed. Dette indebærer både håndtering af akutte, 
ambulante og indlagte pædiatriske patienter med pulmonale problemstillinger, samt i den 
forbindelse have rutine i anvendelse af diverse specifikke diagnostiske og terapeutiske 
metoder. 
 
Den pædiatriske pulmonolog skal mestre vurdering af lungefunktionstest ved børn og 
unge, bronko-provokationstest, samt langtids monitorering af respiratoriske symptomer. 
Desuden skal den pædiatriske pulmonolog have erhvervet sig en grundig praktisk erfaring 
og kompetence i at anvende fleksibel bronkoskopi samt i at fortolke svar fra diagnostiske 
test/undersøgelser, herunder billede-fremstilling af lunger, allergi hud test, analyse af 
bronko-alveolær lavagevæske og andre relevante diagnostiske test i klinisk immunologi 
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og infektionsmedicin. 
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Organisatorisk og strukturel placering 
Fagområdets placering i sundhedsvæsenet beskrives, herunder 
- nødvendigt befolkningsgrundlag 
- niveau i sundhedsvæsenet 
- nødvendige samarbejdspartnere 
- specialer involveret i fagområdets funktion 
 
I Danmark udgør børn mellem 0-19 år ca. 25% af befolkningen med region hovedstaden som den 
største  (ca. 425000) efterfulgt af region Midtjylland og Syddanmark (ca 315.000 hver). Derudover 
vil region Nordjylland og Sjælland have tæt samarbejde med respektive region Midtjylland og 
region hovedstaden. Kontakter til sundhedssystemet på baggrund af respiratoriske symptomer er 
noget af det hyppigst forekommende. En del af pædiatrisk pulmonologi er derfor inkluderet i den 
pædiatriske speciallægeuddannelse. Der findes dog områder/sygdomme, hvor hyppigheden er så 
lille, at varetagelsen bør foregå på de højtspecialiserede enheder, hvor der er tilgang til de relevante 
andre specialer samt hvor volumen af patienter er stort nok til at opretholde en tilstrækkelig 
erfaring.  
På nuværende tidspunkt de højtspecialiserede funktioner i pædiatrisk pulmonologi jf 
specialeplanen placeret på Odense Universitetshospital, Aarhus Universitets Hospital og på 
Rigshospitalet. 
Pædiatrisk pulmonologi har tæt samarbejde med radiologi, mikrobiologi, thoraxkirurgi, 
neonatologi, patologi, klinisk fysiologi, øre-næse hals sygdomme og reumatologi, men kan i mange 
tilfælde berøre alle pædiatriske patientgrupper. 

Lægelig kompetence 
- Forudgående speciallægeuddannelse(r)  
- Nødvendig klinisk uddannelse i brede termer1 
- Supplerende teoretisk uddannelse 
 
Det kræver forudgående anerkendelse af gennemført speciallæge uddannelse i pædiatri 
 
I lighed med anerkendelse af subspecialet pædiatrisk pulmonologi i USA, har man 
indenfor EU, under ledelse af Paediatric Section of the European Union of Medical 
Specialists (Union Europeenne des Medicines Specialistes = UEMS) beskrevet et 
Europæisk Uddannelsesprogram i Pædiatrisk Lungemedicin. Produktet af et sådant 
træningsprogram er Den Europæiske Pædiatriske Pulmonolog (PP), som forventes at 
kunne udnytte sine kundskaber og ekspertise indenfor rammerne af en højt specialiseret 
børneafdeling (tertiære niveau). 
 

Internationale forhold 
Fagområdets eksistens og organisering i andre lande 
 

                                                 
1 det er vigtigt, at de kompetencer, som skal erhverves, beskrives bredt som kompetenceområder og ikke 
detaljeret som i en egentlig målbeskrivelse i speciallægeuddannelserne. Det kan med fordel anføres, 
hvorledes de nævnte kompetencer i praksis kan opnås. 
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Det har i en årrække i europæisk pædiatrisk sammenhæng været et anerkendt 
subspeciale og ligger organisatorisk under European Respiratory Society. 
 
Det er for nyligt blevet muligt at man i europæisk regi kan opnå certificeret eksamen i 
pædiatrisk pulmonoloig, men er på aktuelle tidspunkt ikke obligatorisk for at få dansk 
ankendelse. 
 
 
 

Supplerende uddannelsesvejledning 
Henvisninger til selskabernes supplerende aktuelle uddannelsesvejledning 
 
Link til fagområdeuddannelsevejledning 
I fremtiden kan det tænkes at man vil arbejde med en ”dansk” model, hvor man vil kunne 
sammensættte træningsprogram, som overbygning til speciallægeuddannelsen, der 
udbygger kendskabet til pædiatrisk pulmonologi, men som ikke indbefatter aller moduler. 
Formålet med dette skulle være at øge kvaliteten af specialet på landets mindre 
børneafdelinger. 

Fagområdebeskrivelsen er udarbejdet af 
Lægevidenskabelige selskaber involveret i udarbejdelse af fagområdebeskrivelsen 
 
Dansk selskab for pædiatri, udvalg for pulmonologi og allergologi, justerer løbende 
retningslinjer for uddannelsen i pædiatrisk pulmonologi i henhold til europæriske 
retningslinjer. 
 

 


