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Østerbro, 2. Oktober 2014 

Kære medlem i DPS og DSPAP 

Fokus på børnelunger – brug for handling 

I foråret 2013 tog vi i Danmarks Lungeforening initiativ til at samle alle relevante, faglige eksperter inden 

for lungeområdet samt Jes Søgaard som sundhedsøkonom for at få et stærkt og veldokumenteret 

argumentationspapir for, hvorfor beslutningstagere og samfundet skal gøre mere for lungerne. Heri er 

børneområdet en væsentlig brik, hvorfor vi også har haft og har en tæt dialog med pædiatere. 

Desværre er sunde lunger ikke alle forundt. Mere end 700.000 danskere lider i større eller mindre grad af 

astma, KOL (Kronisk Obstruktiv Lungesygdom) eller af en anden lungesygdom. Samlet set er der tale om en 

stor samfundsmæssig udfordring. Siden tuberkulosens udryddelse har der ikke været udviklet og afsat 

tilstrækkelige ressourcer i samfundet til at sikre ren og frisk luft i sunde lunger. Det arbejder Danmarks 

Lungeforening ihærdigt på at ændre, hvorfor vi også skriver til dig, for vi tror på, at et samarbejde med alle, 

som har interesse i og ressourcer til at understøtte lungesagen, gør en stor forskel. 

Med baggrund i papiret lykkedes det os at få indføjet et afsnit om lungerne i økonomiaftalen mellem 

Regeringen og Danske Regioner for 2014 – måske for første gang nogen sinde, er lungerne med. Afsnittet 

lyder: 

"8. Styrket indsats på lungeområdet 

Lungesygdomme rammer hvert år mange danskere, og konsekvenserne af at blive ramt af 

lungesygdom er både store for den enkelte og dyrt for samfundet. 

 

Regeringen og Danske Regioner er derfor enige om, at der inden for de aftalte rammer er 

grundlag for at styrke indsatsen. Særligt tyder variationer på tværs af landet på, at der er 

grundlag for en styrket indsats og målrettet fokus i forhold til KOL og børneastma. 

 

Parterne er således enige om et målrettet fokus på udarbejdelse og implementering af nationale 

kliniske retningslinjer og styrket indsats ift. tidlig opsporing. Almen praksis er en central 

aktør i en styrket indsats, og parterne er enige om, at det er afgørende, at de praktiserende 

læger har kendskab til den nyeste faglige viden, og deltager aktivt i en målrettet opsporing og 

diagnostik af lungesygdom i almen praksis." 

 

Vi har noteret os, at der på børneastmaområdet allerede er flere initiativer og konkrete handlinger i gang: 

• RADS har nedsat et fagudvalg, der ser på børneastma (Sune Rubak er formand og en lang række 

pædiatere er involveret).  

• En arbejdsgruppe har udarbejdet og indsendt en ansøgning til RKKP om behovet for indikatorer på 

astmaområdet, der dækker både voksne og børn med astma (Vibeke Backer er formand for 
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gruppen, Lone Agertoft og Sune Rubak har repræsenteret børneområdet i gruppen, som nu er 

udvidet med en børnelægerepræsentant fra hver region) 

•  Sundhedsstyrelsen har nedsat en arbejdsgruppe som skal udkomme med en national klinisk 

retningslinje for non-farmakologisk behandling af astma hos børn og unge 

• Og arbejdsgruppen bag argumentationspapiret er fortsat aktiv og har fokus på at videreudvikle 

argumentationspapiret, så det bl.a. favner forskningsbehov og andre lungesygdomme 

På det pædiatriske område har vi været og er fortsat i tæt dialog med: 

- Hans Bisgaard og Søren Pedersen fra Dansk BørneAstma Center 

- Sune Rubak, Overlæge, leder af Børne Center for Lunge- og Allergisygdomme AUH, samt formand for 

Dansk Pædiatrisk Selskab Pulmonologi og Allergologi udvalg. 

- Kim G. Nielsen, Overlæge, leder af BørneLunge Center, RH 

- Susanne Halken, Professor, overlæge, Børneafdelingen, OUH 

 

Endelig er pædiatrien repræsenteret i Danmarks Lungeforeninges arbejde ved udpegning af følgende: 

o Danmarks Lungeforenings bestyrelse: Søren Pedersen, Kolding Sygehus forskningsenhed/Dansk 

BørneAstma Center 

o Danmarks Lungeforenings Fonds forskningsudvalg: Kim G. Nielsen, Dansk BørneLungeCenter, 

Rigshospitalet 

o BørneLungeFondens bestyrelse: Susanne Halken, HC Andersens Børnehospital, Odense 

Universitetshospital 

o BørneLungeFondens forskningsudvalg, fmd.: Oluf Schiøtz, Skejby Sygehus/Dansk BørneAstma 

Center 

 

Nu vil vi også bede om din hjælp. I kraft af din stilling og baggrund som pædiater vil vi opfordre dig til at 

være opmærksom på, spørge ind til, stille forslag til, hvordan det ovenstående afsnit om lungerne 

implementeres i din region og på din afdeling – og også i det hele taget hjælpe os med at holde fokus på 

børn med en lungesygdom, hvad enten det er astma eller en mere sjælden sygdom. Til gavn for de mange 

børn, der lever med en lungesygdom. 

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har brug for en uddybning. 

For god ordens skyld er henvendelsen godkendt af DPS’ bestyrelse og sendt til alle medlemmer af DPS. 

 

Venlig hilsen 

 

Anne Brandt  Johannes Flensted-Jensen 

Adm. Direktør  formand 

 

Lidt om Danmarks Lungeforening 
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I Danmarks Lungeforening arbejder vi ud fra en vision om et samfund, hvor flere har sundere lunger – livet 

igennem. 

Danmarks Lungeforening er en mindre patientforening. Samtidig er foreningen en paraplyorganisation for 

mange forskellige lungelidelser og sygdomme samt en tæt samarbejdspartner for Dansk Lungemedicins 

Selskab (DLS) og Fagligt Selskab for Lunge- og Allergisygeplejersker (FSLA). Det betyder, at der blandt 

foreningens medlemmer er engagement og ejerskabsfølelse, men også en høj grad af viden om 

lungesygdomme. Danmarks Lungeforening har desuden finansieret det første professorat nogensinde 

inden for KOL og kræft. I den forbindelse er det endvidere værd at bemærke, at bestyrelsen er sammensat 

af de væsentligste interessenter inden for lungesygdomme. Dette giver foreningen en høj troværdighed. 


