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Årsberetning 2015/2016 Akut og intensiv pædiatri udvalget 
 

Medlemmer 
De valgte medlemmer er Eunice McWere (udtræder pr. 29.5.2016); Peter Agergaard (på valg, 
genopstiller), Chen Zhan, Helle Christiansen, Hanne Vebert Olesen (formand). Associerede 
medlemmer: Annbritt Kiholm Kirkedal, Jeppe Sylvest, Tim Kristensen, Morten Schröder 
(udtræder), Ulrikka Nygaard 
 

Aktiviteter 
Der har været afholdt 3 fysiske møder og et skype-møde. 
 
Et fokus har i år været på scenarietræning, hvor vi dels har udarbejdet et ”policy-paper” med 
anbefalinger omkring scenarietræning i børneafdelinger, dels er ved at opbygge et ”case-bibliotek”, 
som de scenarie-ansvarlige på børneafdelingerne kan trække på for at få lidt mere variation. 
 
Et andet projekt er at udarbejde et ”akutforskningskatalog” med forslag til akutforskning, både 
mindre studier og multi-centerstudier, dels for at fremme akut-pædiatri forskningen, dels for at give 
unge kolleger noget håndgribeligt at gå i gang med. Der har været kontakt til samtlige 
børneafdelinger for ideer, samt hvilke projekter der allerede er i gang, så der ikke bliver for meget 
overlapning. 
 
Endelig har det været drøftet om der er mulighed for at diskutere/debriefe svære akutte patienter på 
tværs af afdelinger fordi der er så få tilfælde, at det er svært at indsamle erfaring på den enkelte 
afdeling. Det kræver et forum og forskellige forholdsregler omkring tavshedspligt, som skal 
undersøges i første omgang. 
 
I øjeblikket er der fire godkendte fagområdeuddannelsesforløb i gang. Det er derfor lidt tidligt at 
evaluere på forløbene og revision er udskudt, dog er der enighed om at relevante udlandsophold 
godt må udgøre op til 12 måneder (mod i øjeblikket 6 måneder). 
 
Der har i løbet af året været meget fokus på pædiaternes rolle i akutafdelingerne, og denne debat 
følges både af A&I udvalget såvel som DPS’ bestyrelse. 
 
 
 
Aarhus, 1. maj 2016 
Hanne Vebert Olesen, overlæge, PhD 


