
 

Akut- og intensivudvalget: Årsberetning for 2014-2015 
 
Udvalgsmedlemmer: Chen Zhan, Eunice McWere, Helle Christiansen, Peter Agergaard, Hanne 
Vebert Olesen (formand). Associerede medlemmer: Annbritt Kiholm Kirkedal, Jeppe Sylvest, Tim 
Kristensen, Morten Schröder, Ulrikka Nygaard 
 
 
Udvalgets aktiviteter i året 2014-2015:  
Der har været afholdt tre fysiske møder og fire skype-møder. 
 
Det mest krævende arbejde med retningslinjer har været Landsdækkende klinisk retningslinje for 
”Dehydrering hos børn”, et vellykket øst-vest samarbejde med godt og brugbart evidensbaseret 
resultat. Specielt tak til Ulrikka Nygaard for det store arbejde. Der arbejdes med en instruks til 
præhospitalet til vurdering af ABCD ustabile børn – i stil med traumekaldskriterier.  Der er 
udarbejdet en liste over anbefalet udstyr i akut børnemodtagelse, som ligger på DPS’s hjemmeside 
til inspiration. 
A&I udvalget har derudover en koordinerende funktion i forhold til hvilke retningslinjer der er 
behov for i specielt børne-modtagelserne, som så udarbejdes af de relevante fagudvalg. I 
øjeblikket arbejdes desuden på en klinisk retningslinie for anafylaksi for både børn og voksne og 
med deltagelse af alle relevante selskaber.  
 
A&I udvalget bruger bl.a. Akutpædiatrisk Netværk (tværfagligt) som inspiration og 
sparringspartner i forbindelse med nye tiltag.  I år har møderne (som arrangeres på skift af landets 
børneafdelinger) bl.a. drejet sig om udfordringer vi står overfor i forbindelse med de nye fælles 
akutmodtagelser og samarbejdsrelationer både på læge og sygeplejerskesiden. Der er tydelig 
forskel på planerne for de forskellige regioner, med Region Midt som den klart mest udfordrede. 
Mens lægesiden har gode specialist-beskrivelser mangler dette helt for sygeplejersker, og der blev 
nedsat et udvalg som skal lave en funktionsbeskrivelse incl. krav til børneerfaring for 
sygeplejersker i Børnemodtagelser. Dette arbejde pågår stadig. Et andet emne som er drøftet er 
behandlersygeplejersker i børnemodtagelserne. Der er stor interesse omkring dette, men stadigt 
nogle juridiske og ressourcemæssige aspekter som skal afklares. 
 
Tim Kristensen sidder i Dansk Råd for Genoplivning som DPS’s repræsentant og er netop blevet 
valgt til bestyrelsen samme sted – dejligt for pædiatrien. Helle Christiansen og Chen Zhan er nye 
undervisere på kursus i Akut Pædiatri for YL i Lægeforeningens regi.  
 
De to første planer for fagområdeforløb for Akut og Intensiv området er godkendt og vi glæder os 
til at se flere – der skulle være mindst 4 på trapperne. 
 
1.5.2015 
Hanne Vebert Olesen, overlæge, AUH 

 


