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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 

 
Rigshospitalets ekspertuddannelse er i overensstemmelse med ovennævnte europæiske 
uddannelsesprogram. . 
 
Dansk Børnelungecenter, Rigshopitalet  
Dansk Børnelungecenter er en enhed under Pædiatrisk Klinik 1, Rigshopitalet. Centret er normeret 
med 2 overlæger og 2,5 afdelingslæge med fast tilknytning til centret. Desuden er 2 reservelæger 
fra børneafdelingen tilknyttede i perioder af 6 måneder. Supplerende kan en 1. 
reservelæge/afdelingslæge fra anden børneafdeling være ansat i fokuseret ophold. 
Ambulatoriet har dagligt 3 parallelt forløbende ambulatoriefunktioner. Der er tilknyttet et døgnåbent 
sengeafsnit for cystisk fibrose patienter (5063). Desuden indlægges patienter fra centret på 
børneafdelingens øvrige afdelinger. 
http://www.rigshospitalet.dk/rh.nsf/Content/pdiatriskkliniki~Dansk+BørneLungeCenter 
Centret har tæt samarbejde med en række afdelinger på Rigshospitalet: 
Diagnostiske samarbejdspartnere: Klinisk biokemisk afdeling, klinisk mikrobiologisk afdeling, 
radiologisk afdeling, patologisk afdeling, klinisk fysiologisk afdeling, vævstypelaboratoriet og  
klinisk genetisk afdeling. 
Kliniske samarbejdspartnere: Neonatal afdeling, øre-næse-hals afdeling, intensiv afdeling, 
lungetransplantationsafdeling, børnekirurgisk afdeling, infektionsmedicinsk afdeling, 
endokrinologisk afdeling, Respirationscenter Øst.og for de voksne patienter yderligere en række 
specialer så som nefrologisk afdeling, hepatologisk afdeling, reumatologisk afdeling, 
gastrokirurgisk afdeling og fertilitetsklinikken.  
Udover henviste patienter fra lokalområdet, ses børn under lands- og landsdelfunktionen. 
Ydermere henvises fra alle regioner en række patienter til second opinion. 
Opgørelse over de første 8 måneder af 2006 viste, at der på afdeling 5063 var 345 indlæggelser 
og 2192 ambulante kontakter. I ambulatoriet var der 4648 ambulante kontroller. Dertil kommer 
indlæggelser af lungebørn på de andre afdelinger. Børneafdelingen har 80 sengepladser.   
 
 
Den uddannelsessøgende 
 
Obligatoriske forudsætninger 
Basal uddannelse i  almen pædiatri 

neonatologi 
intensiv pædiatri 



 
Ønskelige forudsætninger: 
Basal træning i  pædiatrisk kardiologi 
  epidemiologi og statistik 
 
Den uddannelsessøgende er ansat som 1.reservelæge/afdelingslæge med dagarbejdsfunktion  
indenfor fagområdet samt bagvagtsfunktion for den samlede børneafdeling.  
 
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. 
 
Teoretisk baggrundsviden om: 

• Normal lungeudvikling, modning og anatomi på både makroskopiske og mikroskopiske plan 
samt detaljeret viden om lungefysiologi 

• Kongenitte, infektiøse og non-infektiøse pædiatriske lungesygdomme (epidemiologi, klinik 
og prognose) samt andre tilstande med lungeaffektion (ex. immundefekter, 
bindevævslidelser og onkologiske sygdomme) 

Uddannelsens struktur 
 
Uddannelsen er opbygget af moduler indeholdende træning indenfor specifikke områder, opnåelse 
af ekspertise eller erfaring og defineres ved deres indhold og/eller varighed. Uddannelsen kan 
sammensættes af moduler på forskellige centre. Et eller flere moduler skal foregå på 
Rigshospitalet, som samtidig er eneste center med samtlige obligatoriske moduler. 
 
Modulerne er enten obligatoriske eller tilvalg. Et tilvalgsmodul er ikke essentielt for gennemførelsen 
af uddannelsen, men der kræves mindst 3 sådanne tilvalgsmoduler i uddannelsen. Endelig skelnes 
mellem kliniske og akademiske moduler. 
 

1. Obligatoriske moduler   

1a. Kliniske moduler  
 
Modul A: 
 
Indlagte patienter med akutte og kroniske lungesygdomme: 
 



Træningen består i selvstændig varetagelse på fuld tid af ansvaret for disse patienter under 
supervision af tutor.  
Deltagelse i stuegang på alle lungemedicinske patienter på 5061, nyopererede på 4131 og 4144, 
samt patienter indlagt til udredning for lungesygdom på 5062. NB! Børn med kroniske 
lungesygdomme indlægges stort set kun på RH  
 
Minimumskrav: Varighed minimum 12 mdr 
  
Modul B:  
 
Ambulante patienter med forskellige respiratoriske sygdomme fulgt i et pædiatrisk 
pulmonologisk special ambulatorium 
 
Træningen består i selvstændig varetagelse på fuld tid af ansvaret for disse patienter under 
supervision af tutor.   
 
Minimumskrav: Varighed minimum 12 mdr 
 
Modul C:  
 
Lungefunktionsmåling hos pædiatriske patienter 
 
Træningen skal finde sted i et lungefunktionslaboratorium, der enten er specialiseret i eller 
udelukkende tager sig af måling på pædiatriske patienter. Der kræves oplæring i spirometri, 
optagelser af flow-volumen kurver, forskellige bronkial provokations tests og diverse blodgas 
analyse metoder, samt måling af NO i udåndingsluft. Kendskab til teknikkerne inklusive fejlkilder, 
evaluering og fortolkning af måleresultaterne er et krav. Opnåelse af erfaring i at træne børn til at 
kooperere til målingerne, erfaring med hygiejniske foranstaltninger, vedligeholdelse, og kalibrering 
af diverse apparaturer er en vigtig komponent. Opnå viden om de fysiologiske baggrunde for 
metoderne og målingerne. Deltage i lungefunktionsmåling (diffusionsmålinger, TLC ved He-
fortynding etc. på Klinisk fysiologisk afd., 4011. 
 
Minimumskrav: Ingen specifikationer, tutor certificerer den komplette uddannelse.  
 
 
Modul D:  
 
Pædiatrisk fleksibel bronkoskopi 
 
Bronkoskopi inklusive bronkoalveolær lavage (BAL) hos patienter i alle aldersgrupper. Efter 
gennemførelse af internationalt anerkendt introduktionskursus assisteres initialt til procedurerne, 
hvorefter procedurerne gennemføres selvstændigt. Der skal under hele uddannelsesforløbet være 
mulighed for supervision af en tutor med ekspertise på området. 
 
Minimumskrav: Selvstændigt minimum gennemføre 25 procedurer på 3 år.   
 
Modul E:  
 
Allergologisk diagnose og behandling af pædiatriske patienter 
 
Herunder praktisk erfaring i priktests og andre relevante metoder, specielt allergologiske in-vitro 
metoder. Erfaring med immunterapi er ønskelig, men ikke et krav. Træningen fokuseres på 



atopiske sygdomme i det respiratoriske system, men bør også omfatte ikke atopiske sygdomme 
uden for luftvejene. 
 
Minimumskrav: Ingen specifikationer, tutor certificerer den komplette uddannelse.  
 
Modul F:  
 
Billeddiagnostiske undersøgelser i pædiatrisk pulmonologi 
 
Deltagelse i røntgenkonferencer, men også selvstændig evaluering af radiologiske undersøgelser 
under supervision er et krav. Erfaring i evaluering af CT-scanninger af lunger, ventilations- og 
perfusions scintigrafi af lunger, samt MR-scanninger af mediastinum er påkrævet.  
Kendskab til gennemførelse og tolkning af mukociliær clearence. 
 
Minimumskrav: Ingen specifikationer, tutor certificerer den komplette uddannelse. Deltagelse i 
specifikke pulmonologiske røntgenkonferencer. 
  
Modul G:  
 
Aerosol behandling af børn i alle aldre 
 
Teoretisk viden om og praktisk erfaring med alle de på markedet relevante inhalationsterapeutika 
og devices brugt i behandlingen af pædiatriske patienter med respiratoriske sygdomme. Erfaring i 
undervisning af plejepersonale og forældre i anvendelsen af forskellige devices. 
 
 Minimumskrav: Ingen specifikationer, tutor certificerer den komplette uddannelse.  
 
Modul H:  
 
Kongenitte malformationer i det respiratoriske system 
 
Erfaring med et bredt udvalg af patienter indenfor denne kategori (alle andre obstruktive 
sygdomme end astma og CF), omfattende tilrettelæggelse af relevant udredningsprogram og 
behandling for disse børn, specielt langtidsbehandling og erfaring i samarbejde med thoraxkirurger 
påkræves. 
 
Minimumskrav: Ingen specifikationer, tutor certificerer den komplette uddannelse.  
 
Modul I:  
 
Asthma 
 
Der kræves ekspertise i alle facetter af astma sygdommen. 
 
Minimumskrav: Ingen specifikationer, tutor certificerer den komplette uddannelse.  
 
Modul J:  
 
Cystisk fibrose 
 
Træningen dækker varetagelse af alle aspekter indenfor CF, både i afdelingen og ved ambulant 
virksomhed. Kompetent håndtering af psykosociale aspekter af sygdommen skal erfares. 
 



Minimumskrav: Ingen specifikationer, tutor certificerer den komplette uddannelse.  
 
Modul K:  
 
Akutte og kroniske lungeinfektioner 
 
Erfaring i varetagelsen af behandlingen af børn med pseudocroup, virale bronchiolittter, alle former 
for pneumonier, inklusive lunge abscesser, empyemer og bronchiectasier. Alle tilfælde af TB eller 
suspekt TB varetages under uddannelsen. Den opnåede viden skal endvidere dække 
mikrobiologiske teknikker til identifikation af agentia og specielt opnås erfaring med forskellige 
teknikker til indhentning af infektiøst materiale (podning, larynxsugning, BAL etc.) 
 
Minimumskrav: Ingen specifikationer, tutor certificerer den komplette uddannelse. 
 
Modul L:  
 
Konsulentvirksomhed 
 
Under træningen ydes kompetent rådgivning og teknisk vejledning til andre specialister i pædiatri 
særligt onkologer, kardiologer, neonatologer og specialister i intensiv pædiatri, men også til øre-
næse-halslæger, thorax- og børnekirurger og endeligt andre speciallæger, som behandler børn 
med komplekse tilstande omfattende det respiratoriske system. Der lægges særlig vægt på 
samarbejdet med voksen-lunge-medicinere mhp sikring af kontinuitet i behandlingen af patienten 
med kronisk lungesygdom.   
 
Minimumskrav: Ingen specifikationer, tutor certificerer den komplette uddannelse. 
 
Modul M:  
 
Organisation og administration 
 
Erfaring i: 

• administration af medicinske serviceydelser indenfor det tertiære center 
• organisering og opdatering af programmer for diagnostik, behandling og uddannelse 
• anvendelse af kvalitetssikring i det kliniske, akademiske og organisatoriske arbejde. 

Minimumskrav: Ingen specifikationer, tutor (klinikchefen er medtutor) certificerer den komplette 
uddannelse. 
 
1b. Akademiske moduler 
 
Modul N:  
 
Undervisningserfaring 
 
Formidling af specialviden, herunder strukturering, forberedelse og præsentation af viden til 
forkellige modtagere (sygeplejeelever, sygeplejersker, medicinstuderende, kursister, pædiatere, 
praktiserende læger, andre under uddannelse i subspecialet, internationale kolleger) Vigtigt er  
”bed-side-undervisning og fremstilling af undervisningsmateriale. 
 
Minimumskrav: 40-50 timers undervisning i løbet af 3 år 
 
Modul O:  



 
Forskningserfaring 
 
Under supervision af ekspert opnås træning i planlægning, gennemførelse, evaluering og 
publikation af forskningsprojekter indenfor pædiatrisk pulmonologi, herunder opnåelse af erfaring i 
oral eller poster præsentation af forskningsresultater til et internationalt publikum. 
 
Minimumskrav: Deltagelse i forskning indenfor pædiatrisk pulmonologi og tilstræbe 
medforfatterskab i et ”peer-reviewed” tidsskrift. Endvidere enten en oral eller en poster 
præsentation ved et internationalt møde indenfor subspecialet. 
 
 
 
 
 
2. Tilvalgsmoduler 
 
2a. Kliniske moduler 
 
Modul P:  
 
Lungefysioterapi 
 
Erfaring med og kendskab til anvendte principper indenfor lungefysioterapi. Erfaring i samarbejde 
med fysioterapeuter, korrekt ordination og monitorering af fysioterapi.  
 
Minimumskrav: 3 dages ”mesterlære” sammen med fysioterapeut  
 
Modul Q:  
 
Rehabiliterings programmer ved kronisk lungesygdom 
 
Erfaring med organisering, gennemførelse og evaluering af rehabiliteringsprogrammer i 
samarbejde med eksperter på området. 
 
Minimumskrav: Ingen specifikationer, tutor certificerer den komplette uddannelse. 
 
Modul R:  
 
Anstrengelsestest 
 
Detaljeret kendskab til alle teoretiske og praktiske aspekter af anstrengelsestest indenfor pædiatri, 
inklusive den fysiologiske baggrund, samt relevante metodologiske aspekter. 
 
 Minimumskrav: Ingen specifikationer, tutor certificerer den komplette uddannelse. 
 
Modul S:  
 
Søvnlaboratorium 
 
Viden om teoretiske baggrund og praktiske aspekter af pædiatrisk polysomnografi, samt 
behandling af central og obstruktiv apnø. Ophold på Respirationscenter Øst (RCØ). 
 



Minimumskrav: Ingen specifikationer, tutor certificerer den komplette uddannelse.  
 
Modul T:  
 
Lungefunktion hos spædbørn og småbørn 
 
Der forventes teoretisk viden og praktisk erfaring i metoder (helkropspletysmografi, interrupter 
teknik, impuls oscillometri og squeeze-jacket teknik til lungefunktionsmåling af børn i disse 
aldersgrupper, inklusive dataindsamling og fortolkning. Dybdegående viden om de fysiologiske 
baggrunde er et krav. 
 
Minimumskrav: Der forventes ekspertise i mindst tre teknikker. 
 
Modul U:  
 
Lungesyge børn afhængige af teknologisk apparatur 
 
Viden om principper og detajler vedrørende børn med tracheostomi, inklusive 
kontrolundersøgelser og afvænningsplaner. Viden om lungemæssige aspekter vedrørende 
behandling af børn med neuromuskulære sygdomme, abnorm respirationskontrol, og svær 
lungesygdom medførende langvarig behandling i hjemmet med enten respiratorstøtte eller iltterapi.   
Viden om respirationsunderstøttende behandling i form af CPAP, BIPAP og hostemaskiner. 
 
Minimumskrav: Ingen specifikationer, tutor certificerer den komplette uddannelse.# 
 
Modul V:  
 
Tuberkulose og sarkoidose 
 
Erfaring og viden om relevante diagnostiske tests og strategier samt kompetent varetagelse af 
behandling forventes. 
 
Minimumskrav: Ingen specifikationer, tutor certificerer den komplette uddannelse. 
 
Modul X:  
 
Immundefekt 
 
Indgående viden om og fortolkning af diagnostiske tests samt klinisk langtids behandling af børn 
med immundefekt. Varetage superviseret funktion i TXID ambulaoriet. 
 
Minimumskrav: Ingen specifikationer, tutor certificerer den komplette uddannelse. 
 
Modul Y:  
 
Lungetransplantation (LTX) 
 
Omfatter erfaring med prætransplantations udredning, transplantationens gennemførelse samt 
posttransplantations kontrol og behandling. 
 
Minimumskrav: Deltagelse i behandling af 5 patienter. 
 
2b. Akademiske moduler 



 
Modul Z:  
 
Særlig forsknings aktivitet indenfor subspecialet 
Al forskningsaktivitet indenfor subspecialet, der hæver sig over middel skal anerkendes som særlig 
forkningsaktivitet.  
 
Minimumskrav: 4 publikationer som 1.forfatter indenfor emner i pædiatrisk pulmonologi publiceret i 
internationale ”peer-reviewed” tidsskrifter. 
 
 
 
 
Ekspertuddannelsens varighed: 
 
Minimumsvarighed for opnåelse af komplet ekspertuddannelse er 3 år. Enkelte moduler kan 
eventuelt være gennemført i et tidligere uddannelsesforløb ved et anerkendt uddannelsessted, og 
den uddannelsessøgende kan fratrække 3 mdr for hver af disse moduler dog maksimum 6 mdr fra 
de obligatoriske 3 år. 
 
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 ekspertuddannelsen 
 
Den uddannelsessøgendes fremskridt monitoreres af tutor og den uddannelsessøgende selv. 
Gennemførte moduler certificeres af tutor eller særlig akkrediteret underviser med angivelse af 
træningens varighed, indhentede viden og erfaring, samt en kvantificering af den 
uddannelsessøgendes teoretiske og praktiske erfaring akkumuleret under uddannelsen. 
 
 
Centre/afdelinger 
Komplet uddannelsescenter 
 
Et komplet uddannelsescenter er et højt specialiseret tertiært behandlingscenter for pædiatrisk 
pulmonologiske sygdomme og med et komplet uddannelsesprogram. Et komplet 
uddannelsescenter karakteriseres ved at: 
 

• alle obligatoriske moduler forefindes 
• 4 eller flere ønskelige moduler forefindes 
• 2 eller flere akkrediterede tutorer er ansat i centret 

 
Delvist  uddannelsescenter 
 
Centret er delvist specialiseret, men kan ikke tilbyde et komplet uddannelsesprogram. Et sådant 
center er karakteriseret ved at: 
 

• 4 eller flere obligatoriske moduler forefindes 



• 1 (eller flere) akkrediteret  tutor er ansat 
 
Uddannelsesafdeling 
 
Er en afdeling, der udmærker sig ved at være specialiseret i et eller eventuelt flere særlige 
aspekter indenfor pædiatrisk pulmonologi. En sådan afdeling karakteriseres ved at: 
 

• 1-4 moduler (obligatoriske eller ønskelige) forefindes 
• en kompetent underviser i disse moduler er ansat  

 
Rigshospitalets Klinik 1 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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