
 

CESP/EBP 2003-4 
 
Årsberetning til  Dansk Pædiatrisk Selskab 
 
UEMS er den europæiske union af speciallæger. UEMS er et kontakt-organ, en lægelig 
lobbyorganisation, i forhold til Kommissionen i EU. 
Den pædiatriske fraktion af UEMS er CESP (Confederation of European Specialists in Paediatrics). 
Under denne er en arbejdsgruppe EBP (European Board of Paediatrics) hvis opgave er 
harmonisering af uddannelserne til speciallæge i pædiatri i lande tilknyttet unionen. 
 
Der er 2 danske repræsentanter i CESP og EBP. Der har været afholdt 2 møder siden sidste 
beretning. 
 
Udvidelsen af EU og dermed af CSEP med 10 nye lande har ikke været så vanskelig idet landene 
har haft observatørstatus de sidste par år. Men det er klart at flere af de nye lande har problemer 
med at få deres sundhedsvæsen til at fungere – også hvad angår tilbudene til børn – som er meget 
fundamentale. De har behov for at sikre kvaliteten af uddannelserne, tilførsel af ressourcer mm.  
I mange af de ”gamle” lande er EU-kravet om en aftrapning af arbejdstiden for læger et 
kæmpeproblem.  
 
CESP arbejder på at blive etableret som et European Academy of Paediatrics i lighed med det 
amerikanske AAP. Formålet skal være at sikre en slagkraftig organisation der kan blive set og hørt 
og sikre uddannelse i pædiatri på alle niveauer fra universitet til almen medicinere og pædiatere, og 
sikre kvaliteten i sundhedsvæsenernes tilbud til børn. 
 
CESP har kontakt med EMEA (varetager registrering af medicin i EU) for at øge kvaliteten af 
medicin til børn. Det skønnes at ca. 70% af alt ordineret medicin til børn ikke har en pædiatrisk 
dokumenteret virkning, at farmakokinetikken hos børn er ukendt etc. Der er derfor ønsker om at 
stille krav om at alt nyregistreret medicin skal dokumenteres til børn i forskellige aldersgrupper med 
mindre dette slet ikke er relevant. For præparater der er i brug, kunne man forestille sig at patentet 
blev forlænget såfremt dokumentationen blev fremskaffet. Der skal afholdes et møde i december i 
forbindelse med et CESP-møde med deltagelse af Kommissionen, EMEA, CESP, industrien m.fl. 
med henblik på disse krav og ønsker. 
 
Inspektorbesøg til centre der uddanner eksperter indenfor pædiatriske subspecialer (”tertiære 
centre”) har været planlagt længe, men er endnu ikke begyndt. Der er dog nu konkrete planer om 
bl.a. inspektion af neonatale centre i Finland. Betalingen for inspektorbesøget er uændret et problem 
(især for de mindre velstående lande). De tidligere vedtagne retningslinier for uddannelser i 
subspecialer og generel pædiatri (såkaldte syllabi) skal betragtes som guidelines. Dvs. at såfremt der 
er etableret en national inspektorordning, og de vedtagne syllabi følges ved vurderingen, er der ikke 
behov for internationale inspektioner også. I diskussionerne af syllabi har det været påpeget at det er 
meget vanskeligt at opstille kvalitative krav, man ender ofte med krav til antal forløb, antal 
patienter, antal speciallæger mm. Det ligner den danske debat meget. 
Det anbefales i øvrigt at der er uddannelsessøgende med i inspektionsgruppen.  
 
Nogle pædiatriske subspecialer bl.a. allergologer og neurologer arbejder med en individuel 
akkreditering på europæisk niveau.  
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CESP er arrangør af den næste kongres Europaediatrics 2006 der finder sted i Barcelona og 
koncentrerer sig om subspecialerne og ikke så meget om generel (primær) pædiatri 
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