
Beretning fra neonatologiudvalget. 

Medlemmer; Anne-Cathrine Wiuff, Ann  Lawetz Skovgaard, Hristo Stanchve, Christina Friis Jensen ( 
træder ud af udvalget i år - og der er plads til nyt medlem) Morten Breindahl (associeret medlem) og 
Linda Vad Pedersen. 

Udvalgets møder har i år pga COVID 19, udelukkende været afholdt virtuelt. 

Neonatologiudvalget har også i år holdt 2 guidelinmøder, heraf det ene i forbindelse med 
neonatalsymposiet, grundet COVID 19, har begge møder været afholdt online, ligesom det også er 
tilfældet med guidelinemødet i forbindelse med neonatalsymposiet i oktober måned. Trods en del it- 
udfordringer, fordi de forskellige regioner, benytter/ har adgang til forskellige platforme synes vi 
møderne er forløbet godt og med udbytte, men vi ser frem til vi atter at kunne mødes fysisk. 

Der er løbende gennem året godkendt ansøgninger til subspecialisering i neonatologi – vi er glade 
for at der vedvarende er ansøgere til stillingerne, selvom det er svært at finde plads til 
videreuddannelser og der ofte må suppleres med et  fokuseret ophold på afdeling GN, som nu er det 
eneste sted i landet  hvor nyfødte behandles med hjertekirurgi. 

Der har været gentagne henvendelser fra journalister angående sager i andre afdelinger (Hvidovre) 
og senest angående igangsætning af fødsler 41+0 versus 41+3, hvor vi ikke har ønsket at udtale os, 
for ikke at “skabe åben krig i medierne”, hverken blandt andre neonatologer eller vore tætte 
samarbejdspartnere obstetrikerne. 

 

Der er igangsat og udarbejdet flere guidelines i løbet af året ( se vejledninger under DPS). 

Medlemmer har deltaget i vejledning af sundhedsstyrelsen angående COVID 19, nydfødte og mødre. 

Hristo og Gitte Zachariassen har på vegne af neonatologiudvalget deltaget i fødeplanudvalgsarbejdet 
under sundhedsstyrelsen. 

 

Der er besvaret forespørgsel om modermælk bør overgå til at sælges kommercielt – ikke anbefallet 
fra os. 

2 af udvalgets medlemmer har deltaget i møde med danske regioner om ressourcer og gevinster 
omkring THO (Tidligt hjemmeophold – typisk præmature der ammeetableres med sonde i hjemmet) 
og det problematiske i at der ikke bevilliges barsel til disse forældrer. Dette et samarbejde sammen 
med DPS ( Klaus Johansen). 

 

Linda Vad Pedersn – formand. 

 


