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Vi er et helt nyt udvalg, og har brugt vores møder på at afklare præcis, hvad dette nye udvalg skal lave. Vi er 
derfor startet med, at opdatere det foreløbige kommisorium (vedhæftet til orientering).  

Vi ser vores opgaver som følger: 

- Iværksætte undervisning/kurser om børnemedicin 
- Give høringssvar vedr børnemedicin 
- I samarbejde med bestyrelsen indgå i arbejdsgruppe om at få lavet et nationalt videnscenter for 

børnemedicin 
- Samarbejde med DanPedMed, der også er i DPS regi, men som fokuserer på samarbejdet med 

industrien omkring børnemedicinsk forskning 
- Arbejde for hensigtsmæssige nationale rekommendationer for medicin til børn 

Formanden for udvalget har sammen med formanden for DPS deltaget i møder med Lægemiddelstyrelsen og 
Sundhedsstyrelsen om mulighederne for et nationalt videnscenter (ell. lign). To positive møder på hver deres 
måde. Lægemiddelstyrelsen kan primært bidrage i forhold til allerede godkendt medicin i Danmark, og 
mødet med dem gjorde, at vi nu har en kontakt vi kan bruge i relevante sager. Det er Sundhedsstyrelsen, der 
har ansvaret for off-label medicin, der er en stor problemstilling på børnemedicinområdet. De er 
interesserede i at samarbejde med os om dette, og vil indkalde til et opfølgende møde. Børnemedicin 
udvalget arbejder aktuelt på et oplæg til dette møde. 

Udvalget er desuden gået i gang med at undersøge om der er fonde, der vil kunne finansiere opstarten af et 
nationalt børnemedicin center. 

Reg H har haft 3 årigt forløb omkring sikker medicinering. En reduktion i antallet af forskellige præparater 
der anvendes til de mest almindelige sygdomme kan øge den tilgængelige viden om det enkelte præparat og 
reducerer risikoen for medicineringsfejl. På baggrund heraf er udarbejdet en rekommandationsliste og på sigt 
kunne det være relevant at forsøge at finde konsensus for nationale rekommandationslister, hvilket også er et 
arbejde børnemedicinudvalget kunne facilitere fremadrettet i samarbejde med kliniske farmakologer.  

Endelig arbejder vi på at arrangere en temadag om børnemedicin for DPS i efteråret. 

 

På udvalgets vegne 

Pernille Mathiesen, formand 



	

	

	

	


