
Årsberetning fra Infektionsmedicinsk udvalg 

           2006-2007 
 
Udvalget har i perioden august 2006 –april 2007 afholdt 3 møder. 

 

Udvalgets medlemmer: Niels Fisker, Kjeld Hade Hansen, Thomas Hoffmann, Jens Erik 

Veirum og Vibeke Rosenfeldt (formand).  

 

 

Udvalget færdiggjorde i efteråret 2006 detaljerede retningslinier for influenzavaccination af 

børn med særlig risiko for alvorligt forløb af influenza. Retningslinierne blev udarbejdet i 

samarbejde med eksperter fra Statens Seruminstitut og Sundhedsstyrelsens 

Vaccinationsudvalg, og udtrykker en fælles holdning fra de nævnte institutioner og Dansk 

Pædiatrisk Selskab til influenzavaccination af børn. Retningslinierne er lagt på DPS 

hjemmeside www.paediatri.dk og kan ses under ”Vejledninger”. 

 

Der har i det forløbne år været fokus på uddannelse. Udvalget har atter gennemgået og 

finjusteret målsætninger for infektionspædiatri i speciallægeuddannelsen. Den første 

uddannelsesstilling med ekspertområde inden for infektionspædiatri er blevet besat i 

september 2006, efter at udvalget havde gennemgået og godkendt det faglige indhold i 

stillingsbeskrivelsen. Den første stilling er oprettet i Øst-Danmark (primære 

uddannelsessted er Børneafdelingen Hvidovre Hospital), og en formel godkendelse af en 

lignende ekspertuddannelse i Vest-Danmark (Børneafdelingen Skejby  Sygehus) 

imødeses. 

 

Udvalget støtter, at der udarbejdes evidensbaserede fælles retningslinier for håndtering af 

en række infektionssygdomme.  Udvalget har derfor udarbejdet vejledning om diagnostik 

og behandling af borreliainfektion og af osteoartikulære infektioner hos børn. Vejledninger 

vil efter godkendelse af DPS bestyrelse blive lagt på selskabets hjemmeside 

 

Udvalget har været repræsenteret (Kjeld Gade)  i ”Arbejdsgruppe til revision af SSI's 

vaccinationsforslag ved udlandsrejse" . I februar 2006 deltog udvalget i høring angående 



”Dansk Beredskabsplan for Pandemisk Influenza”, og et medlem (Kjeld Gade) deltog i det 

efterfølgende udvalgsarbejde om "Sundhedsberedskabets håndtering af pandemi og 

andre større udbrud af smitsomme sygdomme".   

 

Det 3. infektionspædiatriske Symposium blev afholdt i Oktober 2006 på Hindsgavl, 

Middelfart. Mødet var velbesøgt, og det faglige indhold var af meget høj kvalitet og stor 

uddannelsemæssig værdi. Udvalget takker arrangørerne for et yderst veltilrettelagt møde.  
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På vegne af Infektionsmedicinsk Udvalg 
 
 
     
 

Vibeke Rosenfeldt 


