
Årsberetning fra Neonatalogiudvalget 2021/2022 

Medlemmer: 

Anne-Cathrine Viuff (AAUH/OUH) (formand) 

Hristo Stanchev (Slagelse) (næstformand) 

Linda Vad Pedersen (AUH) 

Peter Agergaard (AUH) 

Ann Lawaetz Skovgaard (Aabenraa) (sekretær) 

Morten Breindahl (GN, RH) (associeret medlem) 

 

Vi har holdt regelmæssige møder. Efter corona er vi fortsat med at afholde de fleste møder virtuelt, men vi 

har også mødtes flere gange fysisk. Sidst ved 17-17 mødet. 

Vi har afholdt virtuelt guidelinemøde i september 2021 i forbindelse med Neonatalsymposiet, der også var 

virtuelt. I marts 2022 afholdt vi vores vanlige halvårlige guidelinemøde – også virtuelt. Der har været stor 

tilslutning til disse virtuelle møder, og det bliver diskuteret, om der fortsat skal være et virtuelt tilbud til 

vores 2 årlige guidelinemøder. 

Vi har i løbet af de sidste 2 år udgivet hele 9 nye neonatale retningslinjer. Alle øvrige retningslinjer er blevet 

opdaterede eller er lige på vej til at blive det. 

I Neonatologiudvalget arbejder vi lige nu med udfordringerne omkring uddannelsessituationen i 

neonatalogien i Danmark. Der er store flaskehalse i forbindelse med subspecialisering i neonatalogi, da der 

er meget få uddannelsesstillinger i landet. Ligeledes står vi over for et stort generationsskifte. Samtidig har 

subspecialet kapacitetsudfordringer. Derfor arbejder vi på at få øget politisk bevågenhed omkring 

situationen. I den forbindelse har vi formået at få præsenteret vores synspunkter for det Rådgivende 

Udvalg for Specialeplanlægningen under Sundhedsstyrelsen, hvor vi oplevede en stor lydhørhed og 

imødekommenhed. Vi samarbejder tæt med neonatalsygeplejerskerne, der også er meget pressede på 

bemanding og efteruddannelse. 

I det forløbne år har vi også deltaget i arbejdet omkring tidligere igangsættelse af fødsler, og også her været 

repræsenteret i det af SST nedsatte faglige udvalg. Det har været en vanskelig proces, og lige nu ligger 

arbejdet desværre stille mens SST overvejer næste trin. 

Ligeledes har vi givet høringssvar til og deltaget i møde omkring kiropraktorbehandling af spædbørn i 

Danmark i forbindelse med udarbejdelsen af en ny national klinisk anbefaling. 

 

På vegne af Neonatologiudvalget 

Anne-Cathrine F. Viuff  

Formand 

 


