
 
 
 
 
Rapport fra EAP-UEMS Section of Paediatrics møde i Porto, 24. – 25. april 2009. 
 
European Academy of Paediatrics (det tidligere CESP (confederation of European Specialists 
in Paediatrics)) har nu fået vedtaget sine statutter, og man ønsker nu at få flere individuelle 
medlemmer. Medlemskab koster 80 EUR for 1 år eller 120 EUR for 2 år. Man kan indmelde 
sig online på : www.eapaediatrics.eu 
Ved medlemskabet får man samtidig gratis abonnement på  Archives of Disease in Childhood 
(24 numre pr. år), og nedsat pris ved kongresser og andre EAP aktiviteter. Endvidere får man 
mulighed for at deltage i primary, secondary og tertiary care grupperne og arbejdsgrupperne 
vedrørende ethics eller adolescent health. 
 
Den tidligere præsident for EAP østrigeren Max Zach gik af og som hans efterfølger blev 
englænderen Patricia Hamilton valgt.  
 
José Ramet fortsætter som generalsekretær.  
Constantinos Stefanidis fortsætter som chairmann for tertiary care group. 
Præsident for European Board of Paediatric Alfred Tenore gik af og der var planlagt nyvalg, 
men den svenske kandidat Lars Palm trak sig, hvorfor valget er udsat til decembermødet i 
Bruxelles.  
 
Der opfordres til revison af  uddannelsesprogrammerne vedrørende subspecialist-
uddannelserne inden for de af UEMS vedtagne pædiatriske subspecialer.  
Ved næste møde forventes de reviderede uddannelsesprogrammer inden for børneneurologi, 
pneumonologi, gastroenterologi og rheumatologi vedtaget. Andre subspecialer opfordres til 
også at revidere deres uddannelsesprogrammer. Det er vigtigt, at uddannelsesprogrammet 
ikke blot omfatter en oversigt over uddannelsen (training syllabus) men også en portfolio, 
hvor det beskrives, hvordan de ønskede kompetencer skal opnås, og hvordan evalueringen af 
færdighederne foretages.  
 
På generalforsamlingen var der en lang diskussion om, hvilke adgangsveje der kunne være til 
subspecialeuddannelsen i børneneurologi. Oplægget fra børneneurologigruppen var, at der 
stadigvæk skulle være mulighed for af voksenneurologer kunne godkendes til uddannelse 
inden for pædiatrisk neurologi uden at have en basisuddannelse som pædiater. Der var stort 
flertal mod dette forslag. UEMS Section of Paediatrics fastholder således, at en forudsætning 
for uddannelse til subspecialist i pædiatrisk subspeciale er at man er uddannet som general 
paediatrician, (har basic trunc) inden for pædiatri, før man subspecialiserer sig. 
 
I øvrigt blev nævnt på mødet, at næste EAP-congress er i København i 2010 fra 2. – 5. 
oktober. Neil Marlow fra UK er formand for Den Videnskabelige Komite og Constatinos 
Stefanidis er formand for organisationskommiteen og José Ramet, Patricia Hamilton og Diego   
Van Esso er medlemmer af Den Videnskabelige Komite.  
Der var tilsyneladende ikke nogen kontakt til Dansk Pædiatrisk Selskab om arrangementet og 
man kunne ikke oplyse noget om venue for mødet. Mon ikke det er på tide, at der reserveres 
et mødested. Ved den sidste kongres i Nice var der 2738 deltagere (oktober 2008).  
 
Næste EAP-møde er i Bruxelles december 2009.  
 
Se i øvrigt: Contact@eapaediatrics.eu   og   www.eapaediatrics.eu 
 


