
Årsberetning, neurologiudvalget, 2020-2021, ved Gitte Rønde. 

 

Udvalgsmedlemmer: 

Maria Bertelsen (2020) – ønsker at fortsætte 

Nina Szomlaiski (2018) – på valg, ønsker at udtræde 

Maria Kibæk (2018) – på valg, ønsker at fortsætte 

Mette Møller Handrup (2017) – ønsker at fortsætte 

Gitte Rønde (2017), formand – ønsker at fortsætte 

 

Udvalgsmøder: 

Det har været et særligt år for neurologiudvalget, præget af CoVid-19 påvirkning af samfundet og isolation i 
hver vores region. Derfor har der heller ikke været afholdt fysiske fremmøder 

Vi har haft adskillige on line møder (29.10.20, 12.01.21, 15.03.21, 23.03.21, planlagt 22.09.21), og haft 
mange mails udvekslinger. 

 

Udvalgsarbejde: Der har været fokus på at 

1) bidrage til EPNS (European Paediatric Neurology Society) arbejdet omkring udviklingen af en art 
eksamen for neuropædiatrisk subspecialisering, med deling af de danske retningslinier for den 1½ 
årige fagområdeuddannelse og for den 3 årige ekspertuddannelse. Vi deltager fortsat i dette 
samarbejde. 

2) bidrage med den neurofaglige godkendelse af (3) nye neuropædiatriske eksperter og sende (2) 
gode kommende neuropædiatere på vej. Endnu har vi ikke fået ansøgning om start på den 1½ årig 
fagområdeuddannelse.  

3) bistå bestyrelsen i DPS og Sundhedsstyrelsen i at udforme retningslinier for fastsættelse af 
neuropædiatriske risikogrupper i forhold til at pådrage sig svær CoVid-19 sygdom (herunder 
målgrupper for isolation) samt af neuropædiatriske børn, unge og pårørende kandidater til 
vaccination mod CoVid-19 sygdom, og senest neuropædiatriske kandidater til influenza vaccine. 

4) revidere kliniske, nationale retningslinier (Hovedtraume (godkendt), Tourettes syndrom, Hovedpine 
og Status epilepticus) og påbegynde nye (Idiopatisk intrakraniel hypertension). 

5) udpege børnepulmonologisk kandidat til Medicinrådets fagudvalg for for Duchennes muskeldystrofi 
6) udpege neuropædiatrisk kandidat til det Nationale specialist netværk under NGC for Børne- og 

ungdomspsykiatere 
7) udpege kandidater til at skrive om spinal muskelatrofi, muskeldystrofi og sjældne knoglesygdomme 

hos børn på Medicin.dk. 
8) støtte indstillinger til 2 nye kandidatgrupper under NGC infrastrukturen for WGS (hel-

genomsekventering):  1) epilepsipatienter over 16 år med monogenetisk epilepsi (inkl 
progredierende, atypisk el svær epilepsi, psykomotorisk retardering, anden co-morbiditet, familiær 
anamnese) og 2) patienter med mulige monogene epilepsiformer, herunder tidligt debuterend 



epilepsi før 3 års alder, epilepsi forårsaget af strukturelle hjernemisdannelser, familiære 
epilepsiformer og patienter som får foretaget epilepsikirurgi. 

  

Gitte Rønde, formand for neurologiudvalget, 06.09.21 

Afd for børn og Unge, Herlev Hospital 

 


