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Retningslinjer for deltagelse på Lungeforeningens FamilieCamp 2020 

Sammen med Dansk BørneLungeCenter på Rigshospitalet har Lungeforeningen lavet følgende retningslinjer 

for at sikre at ingen deltagere udsættes for unødig infektion. 

Læs herunder hvad der gælder for dig og dit barn. 

Børn med astma 

 Ved akut sygdom må barnet ikke deltage på FamilieCamp – dette gælder også forkølelse og 

maveonde. 

 Har barnet haft skoldkopper inden for de seneste 3 uger før deltagelse på FamilieCamp, må 

han/hun ikke deltage.  

Børn med PCD 

 Alle børn med PCD skal testes og frikendes for bakterien pseudomonas, før de kan deltage på 

FamilieCamp. 

 Der skal afleveres enten et ekspektorat eller foretages et sug i næsen (nasalsugning) inden for 30 

dage før deltagelse. 

For deltagelse på FamilieCamp 2020 betyder det, at ekspektoratet eller suget tidligst kan 

foretages den 7. april 2020. 

o Kontakt hurtigst muligt jeres lokale afdeling på hospitalet eller Dansk BørneLungeCenter, 

Rigshospitalet og aftal, hvornår de nødvendige undersøgelser kan foretages.  

o Ved tvivlsspørgsmål kontakt Dansk BørneLungeCenter, Rigshospitalet på tlf. 35 45 18 08, i 

tidsrummet 8:30–10:00. 

o Når I får svar på undersøgelsen, giv straks besked til Ida Kopart Timm, Lungeforeningen på 

mail: ikt@lunge.dk, så vi ved, om I kan deltage.  

 Derudover gælder følgende retningslinjer: 

 
o Ved akut sygdom må barnet ikke deltage på FamilieCamp – dette gælder også forkølelse og 

maveonde 

o Har barnet haft skoldkopper inden for de seneste 3 uger før deltagelse på FamilieCamp, må 

han/hun ikke deltage.  
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Børn med ChILD/diffus lungesygdom 

 Børn med ChILD/diffus lungesygdom, som tidligere er blevet testet positiv for pseudomas eller har 

tendens til tilbagevendende bakterielle infektioner skal testes og frikendes for bakterien 

pseudomonas, før de kan deltage på FamilieCamp.  

o Der skal afleveres enten et ekspektorat eller foretages et sug i næsen (nasalsugning) inden 

for 30 dage før deltagelse. 

For deltagelse på FamilieCamp 2020 betyder det, at ekspektoratet eller suget tidligst kan 

foretages den 7. april 2020. 

o Kontakt hurtigst muligt jeres lokale afdeling på hospitalet eller Dansk BørneLungeCenter, 

Rigshospitalet og aftal, hvornår de nødvendige undersøgelser kan foretages.  

o Ved tvivlsspørgsmål kontakt Dansk BørneLungeCenter, Rigshospitalet på tlf. 35 45 18 08, i 

tidsrummet 8:30–10:00. 

o Når I får svar på undersøgelsen, giv straks besked til Ida Kopart Timm, Lungeforeningen på 

mail: ikt@lunge.dk, så vi ved, om I kan deltage.  

 Ovennævnte undersøgelser er ikke relevante, hvis barnet aldrig tidligere har fået påvist 

pseudomonas eller andre specielle bakterier.  

o Forældre til børn med ChILD/diffus lungesygdom bedes derfor tage en afklarende samtale 

med deres lokale hospitalsafdeling eller Dansk BørneLungeCenter. 

 Derudover gælder følgende retningslinjer: 

 

o Ved akut sygdom må man ikke deltage på FamilieCamp – dette gælder også forkølelse og 

maveonde 

o Har barnet haft skoldkopper inden for de seneste 3 uger før deltagelse på FamilieCamp, må 

han/hun ikke deltage.  

Forældre og raske søskende 
 

 Ved akut sygdom må man ikke deltage på FamilieCamp – dette gælder også forkølelse og 

maveonde. 

 Har man haft skoldkopper inden for de seneste 3 uger før deltagelse på FamilieCamp, må man ikke 

deltage.  



 

 
Strandboulevarden 49, B-8 : DK-2100 København Ø : T +45 38 74 55 44 : info@lunge.dk : www.lunge.dk : www.facebook.com/lungeforeningen 

 

Frivillige og oplægsholdere 
 

 Ved akut sygdom må man ikke deltage på FamilieCamp – dette gælder også forkølelse og 

maveonde. 

 Har man haft skoldkopper inden for de seneste 3 uger før deltagelse på FamilieCamp, må man ikke 

deltage.  

 

 

 

 

 

 

Ved tvivl og spørgsmål omkring retningslinjerne, kontakt projektmedarbejder 

Ida Kopart Timm ikt@lunge.dk, tlf. 35257737 


