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Ulige behandlingsvilkår for allergikere 
 
 
Patienter i Nordjylland har langt til specialisterne, mens patienter i Region Hovedstaden er godt 
hjulpet.  
 
Af Lone Dybdal 
 
Voksne allergikeres adgang til 
specialistbehandling er højst ulige fordelt i 
landet.  
Mens hovedstandsområdet er godt dækket ind 
med deciderede allergispecialister, de såkaldte 
allergologer, så ser billedet anderledes mørkt 
ud, når det gælder Nordjylland, Vestsjælland 
og andre yderområder i provinsen. Det er 
også i disse områder af landet, det er sværest 
at finde frem til en klinik eller praksislæge, 
der har særlige kompetencer indenfor 
behandling af allergisygdomme hos voksne 
allergikere. 
10 ud af de 13 medicinske allergologer, der 
arbejder fuldtids med allergologi i Danmark, 
findes i Hovedstadsområdet. De øvrige tre 
fordeler sig med to i Region Midtjylland og 
en i Region Syddanmark. 
Det fremgår af en opgørelse, som overlæge 
dr. med. Hans-Jørgen Maling, klinikchef for 
Allergiklinikken på Rigshospitalet, har 
udarbejdet for Fokus Magasinet. Opgørelsen 
er baseret på Lægeforeningens 
medlemsoversigt og Hans-Jørgen Malings 
kendskab til kollegerne i faget. 
Foruden de 13 fuldtids allergologer findes 
yderligere 14 medicinske allergologer, som 
arbejder deltids indenfor det allergologiske 
område, og de fordeler sig også skævt i 
landet. Halvdelen arbejder i Region 
Hovedstaden, tre i region Midtjylland, tre i 
Region Sjælland og en i region Syd. Region 
Nordjylland har ikke nogen. 
Region Hovedstaden har yderligere to 
speciallæger i lungemedicin, der har taget en 
supplerende fagområde specialisation i 

allergologi. Af de hermed i alt 29 læger, der 
arbejder fuldtids eller deltids med medicinsk 
allergologi, findes altså de 22 i Hovedstaden 
og på Sjælland. 
 
22 specialister er stoppet 
 
Formand for Dansk Allergologisk Selskab, 
Peter Plaschke påpeger, at det er et problem, 
at danske allergikere har så ulige adgang til 
specialistbehandling. 
”Hvis man har en kompliceret allergisk 
sygdom, så er man dårligere stillet, hvis man 
bor et sted, hvor der er meget langt til 
specialister. Hvis en person i Storkøbenhavn 
får en voldsom allergisk reaktion, som må 
behandles akut på skadestue og efterfølgende 
ønsker et udredning af sygdommen, så nye 
udbrud kan forebygges, så er det relativt let at 
komme til på både Gentofte og 
Rigshospitalet. Men sker det samme for en 
person i f.eks. Nordjylland, så er der langt til 
en grundig undersøgelse i Århus, og man kan 
derfor frygte, at tærsklen for at få en 
henvisning er højere her, og at mange, som 
kunne have gavn af udredning og behandling, 
ikke bliver henvist. Det er et problem i 
forhold til at sikre borgene lige adgang til 
sundhedsvæsenet, både økonomisk og 
geografisk, som man skal ifølge loven,” siger 
Peter Plaschke. 
Udover de nævnte er der yderlige 22 
uddannede medicinske allergologer, men de 
er enten stoppet eller arbejder i andre 
specialer. 
Den skæve fordeling af specialister kan også 
være forklaring på den store forskel på 



antallet af allergivaccinationer rundt om i 
regionerne. 
I Region Nordjylland er der pr. 1000 
indbyggere kun halvt så mange, der bliver 
vaccineret mod allergi som i Region 
Hovedstaden og Region Sjælland. 
Mange vaccinationer gives af praktiserende 
speciallæger, og blandt dem med 
specialistuddannelse finder man også flest i 
region Hovedstaden, nemlig 10 ud af 13. De 
øvrige tre har praksis i Region Midtjylland.  
Af landets ca. 1 mio. allergikere har de ca. 
4000 sværest ramte patienter behov for 
undersøgelse og behandling på et landscenter, 
som findes Rigshospitalet, 
Allergiambulatoriet på Århus Sygehus og 
Allergicentret på Odense Universitets 
Hospital. Omkring 50.000s allergikere har 
brug for at konsultere specialister på et 
allergicenter, mens den øvrige behandling kan 
foregå hos de praktiserende læger. 
 
Store forskelle på ventetider 
 
Ser man på Sundhedsstyrelsens oversigt over 
ventetider på vaccination og udredning af 
allergiske sygdomme på sygehuse og 
klinikker, er de højst varierende rundt om i 
landet. De længste ventetider findes i Viborg, 
hvor ventetiden opgives til 90 uger til en 
allergivaccination og 80 uger på en udredning 
for overfølsomhedssygdomme. Også i 
Roskilde, Holstebro og Vejle er der over et 
års ventetid på undersøgelse og vaccination. 
Men der er store udsving i ventetiderne, så det 

kan godt betale sig for patienter at undersøge 
situationen. Gennemsnitventetiderne i f.eks. 
Region Midt bliver trukket gevaldigt op af de 
lange ventetider i det midtjyske på 
sygehusene i Herning, Holstebro og Viborg, 
mens den på Speciallægeklinikken i Århus 
opgives til 0 uger og på Århus Sygehus fra 
14-21 uger. Også på Sjælland er der store 
udsving, fra 0 på Møn til 56-80 uger i 
Roskilde, mens der i region Syd er 
yderpunkter fra 4-6 uger i Odense til 54 uger i 
Vejle. 
Vicedirektør i Sundhed i Regionen 
Midtjylland Kjeld Martinussen understreger, 
at de lange ventetider, som sygehusene 
opgiver, ikke er ensbetydende med, at 
patienterne er nødt til at vente lige så længe 
på at komme til undersøgelse og behandling. 
”Vores patientvejledning kan omvisitere 
patienterne til der, hvor vi har den korteste 
ventetid indenfor regionen, men vi kan også 
sende dem videre udenfor regionen. 
Ventetiden er udtryk for, den aktuelle 
kapacitet på det pågældende sygehus for den 
seneste i køen, men en patient kan godt 
rykkes frem, hvis det ud fra en lægefaglig 
bedømmelse vurderes, at vedkommende har 
brug for hurtig behandling.” 
Kjeld Martinussen tilføjer, at ventelisterne i 
de kommende måneder sandsynligvis vil 
fremstå endnu længere. 
”Nu kommer der en årstid, hvor flere får 
mistanke om, at de har allergi og gerne vil 
have det undersøgt. Det giver mere pres på 
området.” 
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