
	  
	  
	  
	  
	  
Akut	  og	  intensiv	  udvalget	  –	  Årsberetning	  
	  
Medlemmer:	  
Marianne	  Sjølin	  Frederiksen	  (Formand)	  –	  valgt	  2016	  og	  genvalgt	  2019	  
Rikke	  Møller	  Andersen	  –	  valgt	  2017	  og	  genvalgt	  2020	  
Lone	  Paulsen	  –	  valgt	  2019	  
Mikkel	  Alberdi	  Platz	  –	  valgt	  2019	  
Helle	  Christiansen	  –	  valgt	  2020	  
Jeppe	  Sylvest	  Nielsen	  (repræsentant	  for	  intensiv	  pædiatri)	  valgt	  2020	  
	  
	  
Siden	  generalforsamlingen	  i	  september	  har	  udvalget	  har	  holdt	  4	  skype-‐møder	  det	  forgangne	  
år.	  Derudover	  deltog	  hele	  udvalget	  i	  sleskabets	  17-‐17	  møde	  i	  marts	  måned.	  
	  
Der	  er	  færdiggjort	  3	  ekspertuddannelsesforløb;	  2	  i	  akut	  pædiatri	  og	  1	  i	  pædiatrisk	  intensiv	  
terapi	  
	  
Det	  er	  efter	  længere	  	  tids	  arbejde	  færdiggjort	  en	  generel	  beskrivelse	  af	  uddannelses-‐
programmet	  for	  den	  3	  årige	  ekspertuddannelse	  i	  pædiatrisk	  intensiv	  terapi.	  
	  
Udvalget	  har	  efter	  at	  hav	  modtaget	  ansøgninger	  fra	  talrige	  kvalificerede	  ansøgere,	  udpeget	  2	  
nye	  delkursusledere	  til	  U-‐kurset	  i	  Akut	  Pædiatri	  
	  
Udvalget	  har	  været	  hørt	  i	  forbindelse	  med	  vaccination	  af	  børn	  mod	  Covid-‐19	  og	  medlemmer	  
har	  udvalget	  har	  stillet	  sig	  til	  rådighed	  for	  interview,	  om	  situationen	  i	  børnemodtagelserne	  
som	  følge	  af	  RSV-‐epidemien	  i	  2021	  og	  følgerne	  af	  vakante	  sygeplejerske	  stillinger.	  
	  
Medlemmer	  af	  udvalget	  har	  bidraget	  til	  opdatering	  og	  udvidelse	  af	  ”Akut	  Barn”-‐app’en.	  
	  
Der	  er	  udpeget	  medlemmer	  til	  deltagelse	  i	  et	  nationalt	  initiativ	  om	  ”Børneparathed”	  på	  
landets	  hospitaler	  incl.	  de	  der	  IKKE	  har	  pædiatriske	  afdelinger	  
	  
I	  marts	  måned	  afholdtes	  det	  udskudte	  møde	  i	  Akut	  pædiatrisk	  netværk	  på	  Hvidovre	  Hospital,	  
med	  stort	  fremmøde	  fra	  hele	  landet.	  Emnerne	  var;	  Behandling	  af	  astmatiske	  symptomer,	  
Indretning	  af	  akutstuer,	  Simulationstræning,	  MIS-‐C,	  samt	  Rekruttering	  og	  fastholdelse.	  
	  
Udvalget	  er	  ved	  at	  lægge	  sidste	  hånd	  på	  kliniske	  retningslinjer	  om:	  Procedurerelaterede	  
smerter,	  forgiftninger	  og	  slugte	  fremmedlegemer	  
	  
Der	  er	  3	  pladser	  i	  udvalget	  på	  valg	  til	  årets	  generalforsamling,	  hvoraf	  2	  genopstiller	  og	  den	  
tredje	  falder	  for	  reglen	  om	  max.	  2x3	  års	  funktionstid.	  
	  
På	  udvalgets	  vegne	  
	  
Marianne	  Sjølin	  Frederiksen	  
28.05.2022	  


