
 
 
 
Årsrapport fra Neurologiudvalget 2007/8 
 
Medlemmer: 
 
Peter Born (formand) 
Lene Lavard 
Bente Kragh Olsen 
Karen Taudorf 
Christine i Dali 
Peter Uldall har som repræsentant for EPNS deltaget i møderns. 
 
Efter flere af medlemmerne blev nyvalgt skulle neurologiudvalget defineres sit arbejdsområde. 
Til det holdt vi et halvanden dages møde den 11./12. Januar 2008 på Rigshospitalet. Udvalget har 
beskæftiget sig med følgende emner: 
 
Ekspertuddannelse: Udvalget vil arbejde videre med udvikling af ekspertuddannelsesstillinger i 
samarbejde med uddannelsesudvalget. Vi vil forsøge at definere fælles retningslinier for f.e. 
kursusdage, godkendelse af stillinger/dispensation samt arbejde med løbende evaluering af 
stillingerne. 
Hjemmetræning: Regeringen har fremsat en lov om hjemmetræning for børn med handicap (L154 
2007/2008), hvor alternative og etablerede behandlingsmetoder sidestilles. Vi er bekymret for flere 
aspekter af denne lov, og har udtrykt dette ved et fortræde for folketingets socialudvalg i maj 2008 
sammen med Spastikkerforeningen. 
Samarbejde i regionerne: Udvalget opfordrer afdelinger med neuropædiatrisk funktion at 
samarbejde i regionen, f.e. ved at holde regelmæssige møder, hvor opgavedeling kan diskuteres og 
behandling kooriineres, disse møder kan gennemføres i samarbejde med beslægtede specialer. 
Psychopharmaka til børn: Udvalget har kommenteret en vejledning om behandling af børn med 
psychopharmaka og opnået flere ændringer, som bibeholder muligheden for pædiatere at anvende 
psychopharmaka i visse situationer. 
Rekrutering af neuropædiatere: Udvalget har gennemført en undersøgelse om aldersprofilen af 
neuropædiatere. Enquete undersøgelsen fra foråret 2007 viste der aktuelt er 40 fuldtidsarbejdende 
neuropædiatere og 25 neuropædiatere der anvender mindst 50 % af deres tid med neuropædiatri, 
dvs. i alt 65. Vi har oplysning om alder på 55 af 65 NP. Deres alder er i gennemsnit 53 år og 25 % 
er ≥60 år, 2 er ≥65 år. Desværre var oplysningerne om antal yngre læger, der ønsker at uddanne sig 
som usikre. Udvalget vil være opmærksom at der kan komme problemer med for få kvalificerede 
ansøger til neuropædiatriske stillinger i fremtiden. 
Forskning: Udvalget regner med at forskningen i neuropædiatri vil blive styrket i fremtiden, bl.a. 
ved oprettelse af neuropædiatriske professorater. Udvalget vil arbejde med et katalog over 
igangværenden neuropædiatriske forskningsprojekter. Der vil i fremtiden komme øget behov for 
forskning pga regler om fase III afprøvning af medicin hos børn. 
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