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Medlemmer:  
Peter Born (formand) (2006)  

Christine í Dali (2005)  

Bente Kragh Olesen (2005)  

Lene Lavard (2007) på valg 

Charlotte Olesen (2009) 

Vi har holdt et enkelt møde i marts 2010, og arbejder med følgende emner: 

Rehabilitering 

Vi har i forbindelse med fortræden i folketinget vedrørende lov om hjemmetræning diskuteret vores 
holdning til forskellige former for genoptræning. Et problem er at der ikke er så meget viden om 
hvilke terapiformer der findes, og hvad deres indhold er. Vi vil gerne arbejde med at samle 
informationer om terapier, og gør dem tilgængelige via DPS hjemmeside. 

Instrukser 

Vi vil gerne øge graden af konsensus omkring neuropædiatriske behandlingsinstrukser. Der findes 
forskellige instrukser på afdelingerne, som dog ikke er tilgængelig fra et sted. Umiddelbar virker det 
ikke realistisk at udforme landsdækkende instrukser  med konsensus fra alle afdelinger. Vi vil 
derfor udvalge/tilpasse instrukser som udvalget faglig kan stå inde for og lægge dem ud på DPS 
hjemmeside, så afdelingerne har tilgang til dem og kan tilpasse dem de lokale forhold. Det er 
selvfølgelig altid den enkelte afdelings instruks som er gældende, og ansvaret ligger hos de 
behandlingsansvarlige læger. 

Uddannelse 

Uddannelse og rekruttering er et emne som udvalget skal arbejde videre med. Vi har ikke fået 
anmodning om godkendelse af stillinger eller uddannelsesforløb. Det ser ud som om der kunne 
være misforståelser om hvad uddannelse til neuropædiater indebærer, retningslinjerne har dog på 
DNPS hjemmeside, og virker ret entydig: Uddannelsen varer tre år og består af 2 års neuropædiatri 
samt 12 måneders neurologi eller 6 måneders neurologi og 6 måneders andre fag. Til gengæld synes 
udvalget at de forskellige supplerende fag også kan være gennemført inden afsluttet 
speciallægeuddannelse. Vi synes at den danske uddannelsen lever op til EPNS retningslinier, og at 3 
års ansættelse i neuropædiatri alene som udgangspunkt ikke kvalificerer til neuropædiater.  Vi skal 
gøre afdelingerne og ansætte/kandidater til uddannelsesstilling opmærksom på dette.   
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