
 

 

Årsberetning, neurologiudvalget, 2021-2022, ved Gitte Rønde. 

 
Udvalgsmedlemmer: 
Line Carøe Sørensen (2021) – ønsker at fortsætte 
Jette Dettmann Nielsen (2021) – ønsker at fortsætte 
Maria Bertelsen (2020) – ønsker at fortsætte 
Maria Kibæk (2018) – på valg, ønsker at fortsætte 
Mette Møller Handrup (2017) – ønsker at fortsætte 
Gitte Rønde (2017), formand – ønsker at fortsætte 
 

Udvalgsmøder: 

Pga geografisk spredning har vi prioriteret at holde on line møder (22.09.21, 03.11.21, 08.02.22, 04.04.22), 

og har haft mange mail udvekslinger ad hoc. 

Der har været en arbejdsgruppe, der har deltaget i IIH møder (22.04.21, 31.08.21, 29.11.21, 03.02.22) 

Ved DPS internat i Korsør 14.-15.03 deltog en stor del af udvalgets medlemmer. 

 

Udvalgsarbejde: Der har været fokus på at 

1) bidrage til EPNS (European Paediatric Neurology Society) arbejdet omkring udviklingen af en eksamen 

for neuropædiatrisk subspecialisering, med deling af de danske retningslinier for den 1½ årige 

fagområdeuddannelse og for den 3 årige ekspertuddannelse. Vi deltager fortsat i dette samarbejde, 

gennem CNA (committee of national advisers) aktører i EPNS. 

2) bidrage med den neurofaglige godkendelse af 2 kommende neuropædiatriske ekspertforløb, som nu 

er sendt på vej. Endnu har vi ikke fået ansøgning om start på den 1½ årig fagområdeuddannelse.  

3) deltage i arbejdsgruppe vedr. udarbejdelse af informationsmateriale for børn og unge efter commotio 

cerebri og lette hovedtraumer, v Gitte Rønde, i tværfaglig regi, ledet af Dansk Center for 

Hjernerystelse. 

4) udpege en repræsentant til at deltage i tværfaglig regi m udarbejdelse af ny vidensrapport om 

hjernerystelse (sv.t. opdatering af konsensusrapporten fra 2003 af Pinner), ved Susanne Munck, ledet 

af Dansk Center for Hjernerystelse. 

5) revidere kliniske, nationale retningslinier (Tourettes syndrom (godkendt), Hovedpine og Status 

epilepticus (arbejder pågår) og påbegynde nye (Idiopatisk intrakraniel hypertension og Mental 

retardering/psykomotorisk forsinket udvikling). Følgende har været drøftet som fremtidige indsatser 

(ADEM / autoimmunencephalitis og somatisk udredning ved akut indsættende psykose). 

6) give høringssvar til: Høring - National Behandlings- og Visitationsvejledning for Epilepsi 2022. 

7) give svar på anmodning om at identificere børneneurologiske tidskritiske sygdomme mhp at forbedre 

patientforløb, jvf henvendelse fra Styrelsen for Patientsikkerhed. 

8) udpege repræsentant til at skrive om sjældne knoglesygdomme hos børn på Medicin.dk 

 

 

Gitte Rønde, formand for neurologiudvalget, 24.05.22 
 

Afd for børn og Unge, Herlev Hospital 


