
Årsrapport fra neurologiudvalget 
 
Medlemmer: 

Peter Born (formand) (2006)   på valg, ønsker at genopstille 
Christine í Dali (2005) 
Karen Taudorf (2005)    ønsker ikke at fortsætte 
Bente Kragh Olesen (2005)  
Lene Lavard (2007)  

 
Det sidste år har været noget mere stille en forrige år, hvor vi jo blandt andet havde beskæftiget os 
ret intensiv med loven om hjemmetræning for børn med handicap. Der blev gennemført et møde i 
forbindelse med DPS generalforsamling, ellers lykkedes det ikke at afholde yderligere møder i år. 

Som opfølgning af arbejdet med loven havde vi planlagt at  i samarbejde med 
handicaporganisationer tage initiativ til en strategiplan omkring udvikling af alternative 
hjemmetræningsprogrammer til Doman/Family Hope, som bygger på konventionelle fysioterapi.  

Ud over det arbejder udvalget med ekspertuddannelsen i neuropædiatri.. Der blev i dette år ikke 
behandlet ansøgninger om anerkendelse af ekspertuddannelse, og der blev ikke godkendt yderligere 
ekspertuddannelsesstillinger. Vi vil i fremtiden forsøge at gennemføre en evaluering af forløbet for 
de læger, som er ansat i ekspertuddannelsesstillinger. Der blev gennemført en analyse af 
aldersprofilen i subspecialet neuropædiatri i sidste år, og arbejdet omkring rekruttering af nye 
neuropædiatere ville i fremtiden være et centralt emne for udvalget. 

Vi vil i fremtiden forsøge at arbejde med en harmonisering af neuropædiatriske instrukser om 
blandt andet infarctus cerebri, status epilepticus og feberkramper. 

Udvalget har i sidst år været involveret i høringen omkring sundhedsstyrelsens bekendtgørelse om 
brug a psychofarmaka hos børn, hvor vi har understreget vigtigheden af at pædiatere kan i en hvis 
omfang varetage behandlingen af ADHD. Som opfølgning af dette ønsker vi en yderligere afklaring 
af hvilken rolle neuropædiatere skal have inden for ADHD behandling i fremtiden.. 

Vi takker Karen Taudorf, som ønsker at udtræde af udvalget af personlige grunde. Hun har en stor 
erfaring med arbejde i faglige organisationer, som vi kunne drage meget nytte af. 

 

København, den 18.5. 2009 

 

Peter Born 
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