Neonatologiudvalget.Hristo Stanchev, Ann Lawetz Skovgaard, Anne-Cathrine Wiuff, Christina Friis
Jensen og Linda Vad Pedersen)
Udvalget konstituerede sig ved 1. møde og valgte at associere Morten Breindahl, ledende overlæge
Neonatal afd. GN, RH, idet det fandtes uhensigtsmæssigt at landets største neonatalafdeling ikke er
repræsenteret og høres i udvalget – dels af faglige grunde, men også af uddannelsesmæssige
grunde.
I årets løb har udvalgets sekretær, Christina Friis Jensen skiftet subspeciale og hun overvejer sin
fremtid i udvalget.

Udvalget har holdt 6 møder i det forløbne år heraf 50% med fysisk fremmøde i Odense (før corona
tid) og 50% online.
Vanligt planlægges 2 guideline møder årligt - forår og efterår - forårets blev aflyst grundet corona og
efterårets - planlagt til 24. September – er endnu i planlægningsfase, da der ledes efter elektronisk
platform som kan tilgås fra alle regioner.

Udvalgets medlemmer, eller personer udpeget af udvalget har indgået i diverse udvalg under
sundhedsstyrelsen der berører neonatologi – bl.a. Anbefalinger til organisering af fødselsområdet,
hvor det vedvarende ikke er lykkedes at få Sundhedsstyrelsen til at forholde sig til fødesteder uden
pædiaterer, trods gentagne direkte forespørgsler.
Da RH er det eneste sted man kan få erfaring med operation af hjertebørn, er en uddannelsesplan
for et fokuseret ophold på GN og børnehjerteafdelingen RH for kommende neonatologer under
udarbejdelse.
Der har i Odense været afholdt møde om transport af neonatale med deltagelse af Morten
Breindahl, Gitte Zacchriassen og ut.
Udvalgets medlemmer har deltaget i DPS´s internatmøde om udformning af uddannelse i
fagområdeudannelser og i det europæiske samarbejde ESCP.

Udvalget har besvaret de diverse henvendelser angående emner der vedrører neonatologien, bl.a
henvendelse fra dansk kiropraktorforening om behandling af spædbørn, klipning af tungebånd og
tidlig vaccination af præmature.
Der er løbende igangsat nye guidelines (bl.a. CMV) og godkendte andre (bl.a.THO) og nogle er sendt i
høring (bl.a abstinensbehandling). I årets løb er der kommet en større opmærksomhed på at huske
at samarbejde med tilstødende specialer når der udarbejdes nye retningslinier der har berøring med
andre specialer.

Der er løbende godkendt ansøgninger fra kommende neonatologer – og dem er der heldigvis mange
af.
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