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Dansk AllergiCenter Region Ho-
vedstaden varetager de svære 
tilfælde, som kan være livstruen-
de, have væsentlig indflydelse på  
arbejdsevnen og livskvalitet eller 
kun undersøges og behandles ved 
hjælp af specialiseret viden og 
metoder. 
 
Dansk AllergiCenter er udbygget 
med et murstensløst samarbejde 
mellem de oprindelige interessen-
ter i Dermato-Allergologisk afd. 
K (Dermato-venerologisk afdelin-
gen og Allergiklinikken) til også 
at omfatte Børneallergiklinikken 
(Herlev Hospital), Lungemedi-
cinsk afd. Y, Gentofte hospital, 
Øre-næse-hals afdelingen, Gentof-
te Hospital og Øjenafdelingen, 
Glostrup Hospital. 
 

Allergi er en folkesygdom, som 
rammer 1/3 til 1/2 af befolknin-
gen. I den vestlige verden er aller-
gi stigende, og selv om det sjæl-
dent drejer sig om livstruende 
sygdomme, rammer allergi pri-
mært børn og den yngre uddan-
nelses- og erhvervsaktive del af 
befolkningen. Allergiske syg-
domme har en karakter, så mange 
tilfælde med fordel kan varetages 
i almenpraksis og speciallæge-
praksis. 
Det systematiske tværfaglige 
samarbejde er afgørende, da pati-
enter med svær allergisk sygdom 
typisk har symptomer fra to eller 
flere organer eller kræver højt 
specialiseret viden for at gennem-
føre den nødvendige diagnostik 
og behandling. 

Det er endvidere opgaven for 
Dansk AllergiCenter, at optimere 
patientforløbene mellem almen-
praksis, speciallægepraksis og den 
højt specialiserede enhed. Der 
skal foreligge klare visitations-, 
diagnose- og behandlingsvejled-
ninger for patientgrupperne. Disse 
vil blive udarbejdet snarest. 
 
Dansk AllergiCenter ledes af 
Dermato-Allergologisk afdeling 
K, Gentofte Hospital. 
Lok nr 5790000210442 
 
Professor Torkil Menné, overlæge 
Hans-Jørgen Malling Praksisko-
ordinator Bjørn Perrild  
 
I tabellen nedenfor anføres visitations 
guidelines, som er i overensstemmelse 
med Sundhedsstyrelsens beskrivelse 
af allergiområdet.

 
Central visitation af allergologiske patienter i Region Hovedstaden 
Diagnose Primær hen-

visning 
Hoved-
funktion 

Regions-
funktion 

Højt specialiseret 

DT78.2 Anafylaktisk shock Allergologi  X  
DT78.3 & 
DD84.1A 

Angioødem Allergologi   X 

DJ45 Allergisk astma Allergologi X X*  
DH10.1 & 
DH10.4A 

Conjunctivitis allergic Allergologi X X*  

DT78.0 & 
DT78.1 

Fødevareallergi Allergologi   X 

DT63.4 Insektallergi Allergologi  X  
DT88.6 & 
DT88.7 

Lægemiddelallergi Allergologi  X DAAC 

DJ30 Allergisk rhinitis Allergologi X X*  

DL50 Urticaria Allergologi X X  
DL20 Atopisk dermatit Dermatologi X X**  
DL23-25 Kontakteksem og er-

hvervsbetinget eksem 
Dermatologi X X***  

*    Omfatter komplicerede allergiske sygdomme (egen læge kan ikke håndtere/ henvist fra anden specialafdeling). 
 
**  Kompliceret intraktabel atopisk dermatit, som ikke responderer som forventet på gængs lokalbehandling, herunder 
smørebehandlinger og lysbehandling og ikke har responderet på to forskellige systemiske behandlinger henvist fra al-
menpraksis, speciallægepraksis eller anden specialafdeling. 
 
*** Kompliceret kontakteksem og erhvervsbetinget eksem, som ikke responderer som forventet på gængs behandling, og 
hvor der er behov for specialviden om kemi, testning med vanskeligt tilgængelige materialer, kortlægning af komplekse 
ekspositionsforhold eller diagnostik, som bedst foretages på hospital, henvist fra almenpraksis, speciallægepraksis eller 
anden specialafdeling. 


