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Introduktion 

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 mhp 
• at øge behandlingsniveauet for børn med komplicerede eller kroniske lungesygdomme 
• yderligere at øge det europæiske bidrag til international forskning indenfor pædiatrisk 

pulmonologi 
 

Skejby Universitetshospitals ekspertuddannelse er i overensstemmelse med ovennævnte 
europæiske uddannelsesprogram, jf. vedhæftede bilag 1. 
 
Pædiatrisk afdeling, Børnepulmonologisk ambulatorium, Skejby Universitetshospital 
Børneafdelingen dækker alle medicinske subspecialer inden for pædiatrien og består af 8 
sengeafsnit med i alt 91 sengepladser og tilsvarende specialeambulatorier. Der indlægges 
årligt 6.700 patienter med ledsager og gennemføres 25.000 ambulante besøg. Personalet 
tæller 433 medarbejdere, heraf 26 overlæger og 33 yngre læger. 
Afdelingens pulmonologiske funktion varetager ekspertområdet pædiatrisk pulmonologi 
indeholdende samtlige kroniske lungesygdomme, allergologi og astma. Funktionen er 
normeret med 2 overlæger og 3 afdelingslæger med fast tilknytning til centret. Desuden er 3 
reservelæger fra børneafdelingen tilknyttede i perioder af 6 måneder. Supplerende kan en 1. 
reservelæge/afdelingslæge fra anden børneafdeling være ansat i fokuseret ophold. Udover 
det ovennævnte er der til den ambulante funktion tilknyttet 2 pulmonologi-/astma-/allergi 
sygeplejersker. 
Ambulatoriet har dagligt 1-2 parallelt forløbende ambulatoriefunktioner. Der er tilknyttet et 
døgnåbent sengeafsnit for cystisk fibrose patienter. Desuden indlægges patienter fra centret 
på børneafdelingens øvrige afdelinger (A1-A8). 
Fra lokalområdet henvises aktuelt ca. 300 børn om året, samtidig med at der tilbydes 
supplerende udredning og ”second opinion” for ca. 50 børn fra hele landet. 
Centrets pulmonologiske funktion fraset cystisk fibrose patienter har et årligt ca. 1700 
ambulatoriebesøg med et aktuelt total antal tilknyttede ambulante børn på ca. 1200.  
Centret har lands-landsdelsfunktion for cystisk fibrose med et årligt antal ambulatoriebesøg 
specifikt for cystisk fibrose på ca. 1400.  
Børneafdeling A2, A7, A8 med pulmonologiske børn har i alt 46 sengepladser. 
 



Uddannelsens generelle formål: 
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 laboratoriemæssig 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 været forskningsaktiv indenfor fagområdet. 
 

Fagområde uddannelse i Pædiatrisk Pulmonologi 
(Paediatric Respiratory Medicine) 
 
INDHOLD AF FAGOMRÅDETS TRÆNING (1.2.1.) 

• Detaljeret kendskab til udvikling, struktur og funktion af det respiratoriske system ved nyfødte, 
børn og adolescente 

• Dybdegående kendskab til ætiologi og patogenese af alle akutte og kroniske sygdomme i det 
respiratoriske system ved nyfødte, børn og adolescente 

• Kompetencer indenfor diverse specialiserede diagnostiske metoder i undersøgelsen af det 
respiratoriske system ved den pædiatriske patient 

• Kompetencer indenfor diverse specialiserede behandlingsmetoder til respiratoriske  
sygdomme ved den pædiatriske patient 

• Kendskab til prævalence og epidemiologi af pædiatriske respiratoriske sygdomme inklusiv 
langtids prognose af kroniske sygdomme som forsætter ind i adolescense/voksenalder 

• Kendskab til områder tilstødende til pulmonologi fx. infektionssygdomme, 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. 
 

 
FORMÅL MED FAGOMRÅDETS TRÆNING (1.2.2.) 
På basis af træningsprogrammet skal den Europæiske Pædiatrisk 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 
pulmonale patienter, samt i den forbindelse rutine i anvendelse af diverse specifikke pulmonale 
diagnostiske og terapeutiske metoder. 
 



Den pædiatriske pulmonolog skal mestrer 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 og infektionsmedicin. 
 
Den pædiatriske pulmonolog skal kunne håndtere diverse behandlingsmetoder af alle akutte og 
kroniske pædiatriske respiratoriske sygdomme, herunder også langtids håndtering af patienter med 
astma bronchiale, cystisk fibrose og andre kroniske inflammatoriske lunge sygdomme. 
 
Derudover skal den pædiatriske pulmonolog kunne rådgive andre pædiatriske sub-speciale områder 
(fagområder), som har respiratoriske sygdom. Endelig skal den pædiatriske pulmonolog samarbejde 
med pulmonologer fra "voksen afdeling" mhp at skabe et kontinuum i behandlingen af de kroniske 
respiratoriske sygdomme både i klinisk og forskningsmæssig sammenhæng. 
 
Den Europæiske Pædiatriske Pulmonolog skal være indstillet på at deltage i relevant administrativt og 
organisatorisk arbejde indenfor pædiatrisk pulmonologi. Den pædiatriske pulmonolog skal deltage i 
undervisning og forskning på det tertiære hospital. 
 
 
 
ET FAGOMRÅDE PROGRAM  
 
 
Program struktur (1.3.1) 
Træningsprogrammet er opdelt i moduler. Hvert modul indeholder træning i et specifikt område eller 
kompetencer. Nogle moduler er defineret ved indhold og varighed, andre kun ved indhold. Der kan 
godt påbegyndes flere moduler sideløbende afhængig af øvrig arbejdsplan. Et komplet 
træningsprogram kan være sammensat af flere moduler som erhverves fra forskellige træningscentre, 
dog maximalt 5 træningscentre, hvor minimum et træningscenter er klassificeret til at kunne leverer et 
fuldt træningsprogram (en tertiær hospitalsafdeling). 
 
Der er 2 typer af moduler, obligatoriske og valgfri moduler. Obligatoriske moduler er essentielle for 
træningsprogrammet, hvorimod de valgfri moduler ikke er essentielle hver især for 
træningsprogrammet, men et komplet træningsprogram bør indeholde minimum 3 valgfri moduler. 
Moduler kan endvidere inddeles i "kliniske" eller "akademiske" moduler. 
 
Udover godkendelse af hvert modul efter ophold herunder den obligatoriske underskift ved tutor 
sammenfattes der en kommentar fra tutor til hvert modul i forbindelse med uddannelsesforløbets 
afslutning.  
 
 
 
 
 
 
 



OBLIGATORISKE MODULER (1.3.2) 
Kliniske moduler: (1.3.2.1) 
 
Modul A: Håndtering af indlagte pædiatriske patienter med respiratorisk sygdom. 
Den pædiatriske pulmonolog erhverver sig kompetence i håndtering af alle indlagte nyfødte, børn og 
adolescente med akutte eller kroniske respiratoriske sygdomme. En fuldtidsopgave for den 
pædiatriske pulmonolog, som skal være ansat i en position med ansvar (vagthavende), samt have 
stuegangsfunktion på pædiatrisk pulmonologisk afdeling og have mulighed for supervision fra tutor. 
 
Planlagt funktion i stillingen: Deltagelse i stuegang på alle lungemedicinske patienter på afd. A1-A8. 
 
Krævet minimums varighed: 12 måneder. 
 
Modul B: Håndtering af ambulante pædiatriske patienter med respiratorisk sygdom i den 
tertiære hospitalsafdelings ambulatorie.  
Den pædiatriske pulmonolog skal være ansat i en position med ansvar for pulmonologiske pædiatriske 
patienter i ambulatoriet, samt have mulighed for supervision fra tutor. 
 
Planlagt funktion i stillingen: Deltagelse i Skejby Universitetshospitals Pædiatrisk afdelings 
pulmonologiske ambulatorie funktion. 
 
Krævet minimums varighed: 12 måneder. 
 
Modul C: Pulmonologiske funktionsundersøgelser i pædiatrisk sammenhæng.  
Den pædiatriske pulmonologs træning i dette kræver mulighed for diverse specifikke 
lungefunktionstests for pædiatriske patienter, som minimum dækker over et spektrum af tekniske 
apparater som spirometri, flow-volumen kurve, plethysmografi, bronchial provokationstest, NO-måling 
og blodprøve analyser. Den pædiatriske pulmonolog skal kunne optage/udføre, evaluere og fortolke 
resultater fra disse undersøgelser. Derudover skal den pædiatriske pulmonolog erhverve kompetence 
i at samarbejde med børn ift sådanne undersøgelser, herunder viden om hygiejne, vedligehold og 
kalibrering af udstyr. Det forudsætter et betydeligt kendskab til den fysiologiske baggrund. 
 
Planlagt funktion i stillingen: Deltagelse i Skejby Universitetshospitals Pædiatrisk afdelings 
pulmonologiske ambulatorie funktion. Der haves i ambulatoriet mulighed for at opnå erfaring med 
spirometri, flow-volumen kurve, plethysmografi, bronchial provokationstest i form af metakolintest, 
manitoltest og tør luft provokationstest, samt NO-måling. Derudover opnås kendskab til undersøgelse 
af lungediffusionskapacitet, samt skintigrafiske undersøgelser via et kortere fokuseret ophold (2-3 
dage) på en kliniske fysiologisk/nuklearmedicinsk afdeling. Samtidig deltages i relevante kurser ex. 
Dansk Selskab for Klinisk Fysiologi’s kursus i lungefunktionsundersøgelser. 
 
Krævet minimums varighed: Ingen, godkendelse sker efter ophold af tutor. 
 
Modul D: Pædiatrisk Fleksibel bronkoskopi  
Bronkoskopi samt bronkoalveolær lavage på den pædiatrisk patient i alle aldre skal opøves. Efter 
gennemførelse af internationalt anerkendt introduktionskursus assisteres initialt skal den pædiatriske 
pulmonolog deltage i proceduren som assistent og efterfølgende udføre superviseret bronkoskopi 
selv. 
 



Planlagt funktion i stillingen: Udover deltagelse i internationalt bronkoskopi kursus, er der er aftalt 
oplæring i bronkoskopi ved ØreNæseHals afdelingen, Århus Universitetshospital, hvilket 
tidsmæssigt/lønmæssigt indgår i afdelingslægestillingen ved Pædiatrisk afdeling, Skejby 
Universitetshospital. 
 
Krævet minimum: Udføre 25 pædiatriske procedurer selvstændigt noteret i logbogen. 
 
Modul E: Allergologisk diagnose og behandling af den pædiatriske patient 
Herunder praktisk erfaring med hudtest og andre relevante diagnostiske metoder. Erfaring med 
immunoterapi er ikke obligatorisk.  Behandling skal omfatte børn med astma og allergisk sygdom i 
øvre luftveje samt allergisk sygdom uden respiratoriske symptomer. 
 
Planlagt funktion i stillingen: Deltagelse i Skejby Universitetshospitals Pædiatrisk afdelings Astma- og 
Allergologi ambulatorie funktion samt afdeling A2. 
 
Krævet minimum: Ingen, godkendelse sker efter ophold af tutor. 
 
Modul F: Billed-diagnostiske undersøgelser i pædiatrisk pulmonologi 
Billed-diagnostisk af lungerne på den pædiatriske patient med diverse respiratoriske sygdomme. Den 
pædiatriske pulmonolog skal deltage i pulmonologiske røntgen konferencer, herunder kunne evaluere 
røntgen thorax samt CT scanning af lunger og MR scanning af mediastinum.  
 
Planlagt funktion i stillingen: Deltagelse i specifikke pulmonologiske røntgenkonferencer i samarbejde 
mellem Skejby Universitetshospitals Pædiatrisk afdeling og røntgen afdeling. Der planlægges 
endvidere et kortere fokuseret ophold (2-3 dage) hos en radiolog med særligt kendskab pædiatrisk 
billeddiagnostik.   
 
Krævet minimum: Ingen, godkendelse sker efter ophold af tutor.  
 
Modul G: Inhalationsbehandling af nyfødte, børn og adolescente.  
Den pædiatriske pulmonolog skal erhverve viden og praktiske erfaring i ordination og instruktion af 
inhalationsmedicin/-udstyr sv.t. alle aldre af den pædiatrisk pulmonologiske patient og forældre samt 
plejepersonale.  
 
Planlagt funktion i stillingen: Deltagelse i Skejby Universitetshospitals Pædiatrisk afdelings 
Pulmonologi-, Astma- og Allergologi ambulatorie funktion. 
 
Krævet minimum: Ingen, godkendelse sker efter ophold af tutor. 
 
Modul H: Håndtering af Kongenitte malformationer af luftvejssystemet.  
Den pædiatriske pulmonolog skal erhverve sig erfaring med diverse læsioner af øvre og nedre 
luftvejskanal, herunder relevante diagnostiske og terapeutiske strategier, samt langtids- respiratorisk 
behandling. Desuden erfaring i at samarbejde med Thoraxkirurgisk afdeling. 
 
Planlagt funktion i stillingen: Deltagelse i samarbejde mellem Skejby Universitetshospitals Pædiatrisk 
afdelinger A1-A8 (særlig afd.A5-6, neonatologiske afdelinger), samt Intensiv afdeling og 
Thoraxkirurgisk afdeling. Der planlægges at opnå erfaring med patientforløb indenfor denne kategori 
sv.t. min. 5 patientforløb med kongenitte pulmonologiske malformationer. 



 
Krævet minimum: Ingen, godkendelse sker efter ophold af tutor. 
 
Modul I: Håndtering af astma bronchiale i den pædiatriske patient.  
Den pædiatriske pulmonolog skal have erfaring med langtids behandling af denne kroniske tilstand 
samt den akutte forværring (status astmaticus) ved akutte, indlagte og ambulante patienter. Samtlige 
aspekter af astma behandling i samtlige aldre i pædiatrisk regi skal kunne håndteres. 
 
Planlagt funktion i stillingen: Deltagelse på Skejby Universitetshospitals Pædiatrisk afdelinger A2, A7, 
A8 samt Pulmonologi-, Astma- og Allergologi ambulatorie funktion. 
 
Krævet minimum: Ingen, godkendelse sker efter ophold af tutor. 
 
Modul J: Håndtering af cystisk fibrose i den pædiatriske patient.  
Den pædiatriske pulmonolog skal have erfaring med langtids behandling af denne kroniske tilstand 
samt den akutte forværring (status astmaticus) ved akutte, indlagte og ambulante patienter. Samtlige 
aspekter af cystisk fibrose behandling i samtlige aldre i pædiatrisk regi skal kunne håndteres, 
herunder de psykosociale aspekter. 
 
Planlagt funktion i stillingen: Deltagelse på Skejby Universitetshospitals Pædiatrisk afdelinger A2, A8 
samt CF og Pulmonologisk ambulatorie funktion. 
 
Krævet minimum: Ingen, godkendelse sker efter ophold af tutor. 
 
Modul K: Håndtering af "wheezing" sygdomme i den pædiatriske patient.  
Den pædiatriske pulmonolog skal kunne vurdere og behandle tilbagevendede wheezing (hvæsende 
vejrtrækning) i de første leveår, herunder også erfaring med kronisk lungesygdom ved præmaturitet 
(bronkopulonal dyspalsia) 
 
Planlagt funktion i stillingen: Deltagelse på Skejby Universitetshospitals Pædiatrisk afdelinger A2, A5, 
A6, A8 samt Pulmonologi-, Astma- og Allergologi ambulatorie funktion. 
 
Krævet minimum: Ingen, godkendelse sker efter ophold af tutor. 
 
Modul L: Håndtering af den akutte og kroniske lungeinfektion i den pædiatriske patient.  
Den pædiatriske pulmonolog skal have erfaring med behandling af børn med croup, viral bronkolitis, 
pneumonia, lunge absces, empyem og bronkiektasier, samt håndtering af børn med Tuberkulose. 
Derudover kræves viden om mikrobiologiske teknikker og metoder til at identificere ætiologi for 
infektioner, samt kompetence i diverse teknikker (podning, larynxsugning, BAL etc.) til at opnå prøver 
til med potentielt infektiøs materiale (dyrkningsvar). 
 
Planlagt funktion i stillingen: Deltagelse på Skejby Universitetshospitals Pædiatrisk afdelinger A1-A8 
samt Pulmonologi-, Astma- og Allergologi ambulatorie funktion, herunder specifikt samarbejde med 
relevante afdelinger, fx Mikrobiologisk afdeling, Skejby Universitetshospital. Der planlægges et 
fokuseret ophold på en afdeling med særlig ekspertise indenfor metoder til diagnostik og behandling af 
primær ciliedyskinesi og interstitielle lungesygdomme. 
 
Krævet minimum: Ingen, godkendelse sker efter ophold af tutor. 



 
Modul M: Konsultation og rådgivning.  
Den pædiatriske pulmonolog skal kunne levere kompetente konsultationer og rådgivning til andre 
pædiatriske specialister (onkologer, kardiologer, neonatologer, intensivister, øre-næse-hals læger, 
thorax kirurger og andre pædiatriske kiruger som behandler børn med komplekse sygdomme der 
påvirker det respiratoriske system. Derudover udvikling af et tæt samarbejde med pulmonologer fra 
voksen afdeling mhp at etablere et kontinuum i behandlingen af kroniske pulmonologiske børne 
sygdomme. 
 
Planlagt funktion i stillingen: Deltagelse i samarbejde mellem Skejby Universitetshospitals Pædiatrisk 
afdelinger A1-A8, Ørenæsehals-, Intensiv-, Thoraxkirurgisk-, Hjertekirurgisk-, Organkirurgisk, 
Ortopædkirurgisk afdeling, Skejby Universitetshospital, samt Børnekirurgisk afdeling, Odense 
Universitetshospital, afd. B (Voksen pulmonologisk afdeling, Århus Universitetshospital). 
 
Krævet minimum: Ingen, godkendelse sker efter ophold af tutor. 
 
Modul N: Organisation og administration.  
Den pædiatriske pulmonolog skal erhverve erfaring med administration af pulmonologisk pædiatrisk 
behandling i den tertiære hospitalsafdeling og medvirke til organisering samt opdatering af 
diagnostisk, terapeutisk og uddannelsesmæssigt program. Derudover erhverves erfaring med 
kvalitetssikring af klinisk, akademisk og organisatorisk arbejde 
 
Planlagt funktion i stillingen: Deltagelse i benævnte arbejde på Skejby Universitetshospitals Pædiatrisk 
afdeling samt Pulmonologi-, Astma- og Allergologi ambulatorium. 
 
Krævet minimum: Ingen, godkendelse sker efter ophold af tutor. 
 
 
Akademiske moduler: (1.3.2.2) 
Modul O: Undervisningserfaring 
Den pædiatriske pulmonolog skal kunne strukturere, forberede og udføre undervisning med forskellige 
målgrupper(sygeplejeelever, sygeplejersker, medicinstuderende, kursister, pædiatere, praktiserende 
læger, andre under uddannelse i subspecialet, internationale kolleger), herunder bedside 
undervisning, samt udarbejdelse af nyt undervisningsmateriale. 
 
Krævet minimum: 10 undervisnings seancer indenfor minimum 2 forskellige temaer med efterfølgende 
evaluering fra vejleder. 
 
Modul P: Forskningserfaring indenfor området pædiatrisk pulmonologi.  
Den pædiatriske pulmonolog skal kunne planlægge, udføre, evaluere forskningsprojekter og publicere 
forskningsresultater, herunder præsentere resultater som oral præsentation eller poster ved 
internationale konferencer 
 
Krævet minimum: Én førsteforfatter publikation indenfor området pædiatrisk pulmonologi i en 
international, peer-reviewed tidsskrift, samt en oral eller poster præsentation ved en international 
konference.  
 
 



VALGFRI MODULER (1.3.3) 
Kliniske moduler: (1.3.3.1) 
 
Modul Q: Fysioterapi til pædiatrisk respiratorisk sygdom og medfølgende komplikationer.   
Den pædiatriske pulmonolog skal erhverve erfaring i samarbejdet med fysioterapeuter, herunder 
ordination og monitorering af denne behandling. 
 
Kan opnås ved deltagelse i samarbejdet med fysioterapeuter på Skejby Universitetshospitals 
Pædiatrisk afdelinger A2, A5, A6, A8 samt Pulmonologi-, Astma- og Allergologi ambulatorie funktion. 
 
Krævet minimum: Erfaring fra samarbejde i afdelingsregi med fysioterapeuter over minimum 6 mdr. 
 
Modul R: Rehabiliteringsprogram for kronisk pædiatrisk respiratorisk sygdom.   
Den pædiatriske pulmonolog skal erhverve erfaring i organisering, udførsel og evaluering af 
rehabiliteringsprogram i samarbejde med andre eksperter. Denne træning udføres i en afdeling, hvor 
der hyppigt organiseres sådanne rehabiliteringsprogrammer eller i et specifikt pædiatrisk respiratorisk 
rehabiliteringscenter.  
 
Kan opnås ved deltagelse på Skejby Universitetshospitals Pædiatrisk afdelinger A2, A5, A6, A8 samt 
afd.B og Respirationscenter Vest, Århus Universitetshospital. Der planlægges et fokuseret ophold på 
2-3 dage på Respirations Center Vest med henblik på at få et grundigt indblik i undersøgelses- 
apparatur- og behandlingsstrategier. 
 
Krævet minimum: Ingen, godkendelse sker efter ophold af tutor. 
 
Modul S: Anstrengelsestest mhp vurdering af kardio-pulmonal funktion i børn.  
Den pædiatriske pulmonolog skal kunne de teoretiske og praktiske aspekter af pædiatrisk 
anstrengelsestest, herunder psykosocial årsager og relevante metodologiske aspekter.  
 
Kan opnås ved deltagelse på Skejby Universitetshospitals Pædiatrisk afdelings Pulmonologi- og 
Astma ambulatorium. 
 
Krævet minimum: Ingen, godkendelse sker efter ophold af tutor. 
 
Modul T: Søvnlaboratorium, søvn-studier med børn.  
Den pædiatriske pulmonolog skal kunne de teoretiske og praktiske aspekter af pædiatrisk 
polysomnografi, herunder håndtering af central og obstruktiv apnø ved børn.  
 
Kan opnås ved deltagelse på Skejby Universitetshospitals Pædiatrisk afdelinger A2, A5, A6, A8 samt 
afd.B og Respirationscenter Vest, Århus Universitetshospital. 
 
Krævet minimum: Ingen, godkendelse sker efter ophold af tutor. 
 
Modul U: Pædiatrisk lungefunktionstest.  
Den pædiatriske pulmonolog skal kunne de teoretiske og praktiske aspekter af pædiatrisk 
lungefunktionstest (Flow-volumen spirometri, Helkropspletysmografi, interrupter teknik) appliceret på 
småbørn samt førskole børn, herunder optagelse og fortolkning af resultater. Det er en forudsætning 
at der opnåes et grundlæggende fysiologisk kendskab.  



 
Kan opnås ved deltagelse på Skejby Universitetshospitals Pædiatrisk afdelings Pulmonologi- og 
Astma ambulatorium, samt afd.B og Respirationscenter Vest, Århus Universitetshospital. 
 
Krævet minimum: ekspertice i minimum 3 lungefunktionsmetoder, godkendelse sker efter ophold af 
tutor. 
 
Modul V: Håndtering af  "udstyrs-afhængige" børn.  
Den pædiatriske pulmonolog skal have kendskab til principper og detaljer for pædiatrisk trachostomi. 
Desuden kendskab til håndtering af børn med neuromuskulær sygdom, abnormal kontrol af 
vejrtrækning samt behandling af svær lungesygdom med langvarig behov for ventilation og ilt-støtte i 
hjemmet, herunder viden om respirationsunderstøttende behandling i form af CPAP, BIPAP og 
hostemaskiner. 
 
Kan opnås ved deltagelse på Skejby Universitetshospitals Pædiatrisk afdelings Pulmonologi- og 
Astma ambulatorium, samt afd.B og Respirationscenter Vest, Århus Universitetshospital. 
 
Krævet minimum: Ingen, godkendelse sker efter ophold af tutor. 
 
Modul X: Håndtering af børn med Tuberkulose.  
Den pædiatriske pulmonolog skal kunne de relevante diagnostiske strategier og 
behandlingsmuligheder. Træning skal foregå i tertiær pædiatrisk afdeling med erfaring i at håndtere 
børn med tuberkulose. 
 
Kan opnås ved deltagelse på Skejby Universitetshospitals Pædiatrisk afdelinger A2, A5, A6, A8 samt 
afd.B og Respirationscenter Vest, Århus Universitetshospital. 
 
Krævet minimum: Ingen, godkendelse sker efter ophold af tutor. 
 
Modul Y: Håndtering af børn med immundefekt.  
Den pædiatriske pulmonolog skal kunne fortolke de relevante diagnostiske strategier samt de kliniske 
langtids behandlingsmuligheder. Træning skal foregå i tertiær pædiatrisk afdeling med erfaring i at 
håndtere børn med immundefekt. 
 
Kan opnås ved deltagelse på Skejby Universitetshospitals Pædiatrisk afdelinger A2, A3, samt 
Pulmonologisk- og Immunologisk ambulatorium. 
 
Krævet minimum: Ingen, godkendelse sker efter ophold af tutor. 
 
Modul Z: Lungetransplantation ved den pædiatriske patient.  
Den pædiatriske pulmonolog skal deltage i præ-transplantations vurdering og post-transplantations 
langtids behandling. Træning skal foregå i tertiær pædiatrisk afdeling i tæt samarbejde eller integreret 
med et transplantationscenter. 
Kan opnås ved deltagelse på Skejby Universitetshospitals Pædiatrisk afdelinger A2, A3, A5, A7, og 
Thoraxkirurgisk afdeling, samt afd.B, Århus Universitetshospital. 
 
Krævet minimum: Deltagelse i 5 patientforløb. 
 



 
Akademiske moduler: (1.3.3.2) 
 
Modul Y: Speciel forskningsaktivitet.  
Udførsel af et forskningsprojekt indenfor pædiatrisk pulmonologi som ligger udover det ellers krævede 
specialforskning i fagområdeuddannelsen. 
 
Krævet minimum: 3 eller flere førsteforfatter publikationer indenfor området pædiatrisk pulmonologi i 
internationale, peer-reviewed tidsskrifter. 
 
 
VARIGHED AF ET FAGOMRÅDEPROGRAM (1.3.4) 
 
Et komplet fagområdeprogram i Pædiatrisk Pulmonologi har en varighed på minimum 3 år. 
For hvert obligatorisk modul som evt. tidligere er gennemført i et akkrediteret Pædiatrisk 
Pulmonologi center kan der fratrækkes 3 måneder, dog ialt max 12 måneders reduktion. 
 
Fokuseret ophold: 
Valg af ophold på anden fagrelevant afdeling i Danmark eller udlandet kan vælges afhængigt 
af interesse. Der kan være tale om både klinisk afdeling eller afdeling med paraklinisk 
funktion. Der er ikke fastsat noget mimimum af varighed, men det forudsættes at opholdet 
tilvejebringer viden som kan bruges i daglig klinik indenfor subspecialet. 
 
MONITORERING AF ET FAGOMRÅDEPROGRAM (1.3.5) 
Der udpejes en supervisor (tutor) til fagområde uddannelsen, som skal være en senior 
pædiatrisk pulmonolog. Der udarbejdes en logbog/portfolio mhp at dokumentere gennemførte 
forløb/moduler, klinisk erfaring mv. Tutor rådgiver/guider undervejs i fagområde uddannelsen 
samt vurdere godkendelse af forløbet af moduler. Godkendelse af moduler medfører et 
certifikat med detaljeret beskrivelse af mål, varighed af modul, opnåede kompetencer samt et 
præcis antal gennemførte bronkoskopier eksempelvis. 
 
 
FAGOMRÅDE- / EKSPERTUDDANNELSESØGENDE LÆGE (1.4) 
 
OBLIGATORISKE FORUDSÆTNINGER (1.4.1) 
Det er en forudsætning for at indgå i et fagområdeuddannelsesprogram, at pågældende læge 
har speciallægeanerkendelse i Pædiatri, herunder basis uddannelse i neonatologi og akut 
pædiatri. 
 
VALGFRI ØNSKELIGE FORUDSÆTNINGER (1.4.1) 
Det er en en fordel for pågældende læge i forhold til at indgå i et 
fagområdeuddannelsesprogram, at denne har basis træning i pædiatrisk cardiologi, samt 
basis træning i epidemiologi/statistik. 
 
 



UDDANNELSESCENTRE/AFDELINGER/TUTOR (1.5) 
 
Et træningscenter defineres ud fra type og antal moduler som kan undervises i, samt 
tilgængelige tutor/undervisere indenfor området. 
 
CENTRE/AFDELINGER (1.5.1) 
Et komplet uddannelsescenter er et højt specialiseret tertiær behandlingscenter for 
Pædiatrisk Pulmonologi som kan tilbyde et komplet uddannelsesprogram bestående af 
samtlige obligatoriske moduler samt minimum 4 valgfri moduler og har 2 eller flere tutorer. 
 
Et delvis uddannelsescenter er et delvis specialiseret center, hvor der ikke kan tilbydes et 
komplet uddannelsesprogram, men hvor der kan tilbydes minimum 5 eller flere obligatoriske 
moduler og et eller flere valgfri moduler, samt 1 tutor. 
 
En uddannelsesafdeling er en afdeling, hvor en eller flere specifikke aspekter af Pædiatrisk 
Pulmonologi håndteres, og hvor der kan tilbydes 1-4 moduler (obligatoriske eller valgfri), samt 
1 ansvarlig supervisor/underviser. 
 
Skejby Universitetshospitals Pædiatriske afdeling opfylder kravene som komplet 
uddannelsescenter. 
 
Tutorer og undervisere: 
Øverst ansvarlige tutor 
Øverste leder i et komplet uddannelsescenter for pædiatrisk pulmonologi. 
 
Tutor i pædiatrisk pulmonologi 
En akkrediteret Europæisk Pædiatrisk Pulmonolog udover følgende kvalifikationer: 
• Undervisningserfaring dokumenteret fra universitetet 
• Længerevarende forskningsarbejde indenfor pædiatrisk pulmonologi 
 
Underviser i pædiatrisk pulmonologi 
Har anerkendt ekspertise indenfor et eller flere særlige områder af pædiatrisk pulmonologi, 
men er ikke nødvendigvis akkrediteret, ansat ved universitetet eller længerevarende 
forskningserfaring i subspecialet. Underviser kun i disse særlige områder. 
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