
 
Årsberetning, DPS neonatologiudvalg, 2010    
 
Neonatologiudvalget har i årets løb afhold to udvalgsmøder og et udvidet møde. Der 
er arbejdet med forskellige emner. 
National vejledning vedr. køleterapi til asfyktiske nyfødte er færdiggjort, og er 
forhåbentlig godkendt og publiceret på hjemmesiden inden generalforsamlingen. 
Vejledning vedr. genoplivning af nyfødte, udgivet i samarbejde med Dansk Selskab 
for Obstetrik og Gynækologi, er under revision. Denne forventes afsluttes i år. 
Enkelte forældede vejledninger er fjernet fra www.paediatri.dk. 
I regi af landssymposium i neonatologi foregår et betydeligt arbejde med udarbejdelse 
af vejledende kliniske retningslinier. Neonatologiudvalget deltager ikke som sådan i 
udarbejdelsen, men har ansvar for endelig godkendelse af vejledninger som udgående 
fra Dansk Pædiatrisk Selskab. Der er udarbejdet og nyligt godkendt procedure for 
arbejdsgang frem til publikation på www.paediatri.dk. Den første forventes ligeledes 
at være publiceret ved generalforsamlingen. Yderligere fem er næsten færdiggjort i 
arbejdsgrupperne. 
I januar var neonatologiudvalget vært for møde om neonatale databaser. De ca. 20 
læger fra neonatalafdelinger enedes om at man skulle undersøge muligheden for dels 
at øge udbyttet af registreringen i landspatientregisteret, dels muligheden for at 
indføre det norske system, der er en kombination af elektronisk journal og omfattende 
klinisk database. To arbejdsgrupper er nedsat, en undersøger hver model. Der er  
møde igen i forbindelse med landssymposiet til efteråret. 
Et tilsvarende møde om samordning af arbejdet under den danske kvalitetsmodel 
måtte aflyses. Der er tilsyneladende ikke aktuelt behov herfor. 
Der har været kontakt til diagnoseudvalget med henblik på en definition af 
diagnosekoder, og til endokrinologiudvalget vedr. valg af vækstkurve. 
Neonatologiudvalget har sikret repræsentation i arbejdsgruppe under det Nationale 
InfikatorProjekt vedr. fødsler, i Patientforsikringen vedr. forebyggelse af asfyksi ved 
undervisning i CTG-tolkning og i Sundhedsstyrelsen vedr. primærsektorens 
opfølgning af for tidligt fødte børn. 
Endvidere har der været sagsbehandling af fagområdeuddannelser, såvel pro- som 
retrospektive. I den forbindelse gøres opmærksom på, at for uddannelser der starter 
efter 1. april 2010 bortfalder tidligere godkendte uddannelsesprogrammer, således at 
alle programmer skal være i overensstemmelse med de nugældende bestemmelser (se 
www.paediatri.dk). 
Der skal ved generalforsamlingen besættes to udvalgspladser. Thorkild Jacobsen 
afgår p.g.a. funktionstid, og Anders Johansen ønsker at udtræde p.g.a. arbejdspres. 
Det bemærkes, at der ikke er kandidater til formandsposten blandt de tilbageværende 
udvalgsmedlemmer. 
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