
Årsberetning fra neonatologiudvalget 

 

 

Udvalgsmedlemmer: 

Formand, Kirsten Wisborg, overlæge, Aarhus Universitetshospital 

Gitte Esberg, overlæge, Aarhus Universitetshospital 

Bo Mølholm, overlæge, Rigshospitalet  

Jesper Fenger Grøn, Overlæge, Kolding 

Simon Trautner, Afdelingslæge, Roskilde 

Associeret medlem, Christian Heiring, afdelingslæge  

 

Mødeaktivitet: 

Der er afholdt to udvalgsmøder (september 2010 og januar 2011) og planlagt endnu et møde inden 

generalforsamlingen (12. maj 2011). 

 

Fagområdeuddannelse: 

Udvalget har haft kontakt til uddannelsesudvalget med henblik på at nedsætte behandlingstiden for 

indkomne ansøgninger.  

 

Udvalget har gennemgået de europæiske retningslinjer for fagområdeuddannelse i neonatologi 

specielt med hensyn til om, der findes kompetancer, der er vanskelige at opnå i Danmark. 

Overordnet finder udvalget at det er muligt at leve op til de europæiske krav, men udvalget erkender 

samtidigt, at der kan være problemområder, som kræver særligt fokus. Udvalget arbejder derfor 

med udarbejdelse af en liste over de "problemkompetancer", som kan være vanskelige at opnå og 

som man ved planlægning af et fagområdeuddannelsesforløb skal have særlig fokus på. 

 

Tre personer har fået godkendt deres fagområdeuddannelse i neonatologi og fire personer har fået 

godkendt deres uddannelsesforløb. 

 

Fødesteder uden pædiatrisk assistance på matriklen 

Neonataludvalget har på anmodning af DPS's formand udarbejdet udtalelse vedr. udvalgets 

holdning til fødesteder uden pædiatrisk assistance på matriklen. Neoantologiudvalget anbefaler, at 

fødsler finder sted på hospitaler med neonatalafsnit og tilstedeværelse af speciallæge i pædiatri og at 

risikofødsler finder sted på hospitaler med tilstedeværelsesvagt af speciallæger i pædiatri og med 

fagområdeuddannelse i neonatologi. Udtalelsen i sin fulde længde er sendt til DPS's formand.  

 

Nationale kliniske retningslinjer  
I regi af landssymposium i neonatologi foregår et betydeligt arbejde med udarbejdelse 

af nationale kliniske retningslinier. Neonatologiudvalget har ansvar for endelig godkendelse af de 

nationale kliniske vejledninger indenfor neonatologi. Procedure for arbejdsgang frem til publikation 

findes på DPS' hjemmeside. 

 

Nationale kliniske retningslinier, der er publiceret på DPS' hjemmeside i løbet af året: 

 Neonatal hypoglykæmi 

Nationale kliniske retningslinier, der er under udarbejdelse: 

 Neonatal genoplivning 

 Hyperbillirubinæmi 

 Iltbehandling af præmature børn 



 Ernæring/tilskud til præmature børn 

 Non oligurisk hyperkaliæmi 

 

National database 

Der arbejdes på etablering af national database. Der har været kontakt til Sundhedsstyrelsen vedr. 

brug af diagnosekoder. Der er en åbning på vej herfor. Prisen endnu ukendt. 

 

National kodepraksis 

Der arbejdes på at etablere en ensretning på landsplan af kodepraksis. Forslag hertil med 

beskrivelse af tolkning af den enkelte koder er under udarbejdelse. Vil blive fremlagt på 

landssymposium i neonatologi, september 2011 

 

Pressenetværk 

Der er etableret et netværk (mailing liste), som anvedes ved kontakt fra pressen. Ideen er hurtigt at 

kunne informere alle afdelinger om verserende sager, som har pressens bevågenhed, og at de 

enkelte afdelinger er bekendt med hinandens udtalelser/holdninger.  


