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Udvalgets medlemmer er: Annebeth Rosenvinge, Niels Fisker, Jens Erik Veirum, Kjeld Gade 
Hansen og Vibeke Rosenfeldt (formand) 
 
 
Udvalget har i det forløbne år afholdt 4 møder.  
 
I februar/marts 2005 gennemgik udvalget, efter anmodning fra Dansk Pædiatrisk Selskab, ”Udkast 

til Beredskabsplan for Pandemisk Influenza”. Den danske pandemiplan var udarbejdet af 

Sundhedsstyrelsen, efter oplæg fra 2003, og nu yderligere aktualiseret ved udbrud blandt mennesker 

af H5N1 fugleinfluenza. Udbruddene optrådte primært i Sydøstasiatiske lande, senere er 

forekommet tilfælde blandt mennesker i Tyrkiet. I alle tilfælde havde de smittede haft nær kontakt 

med fjerkræ. Der blev ikke og er ikke senere ikke fundet stærke holdepunkter for smitte fra person 

til person. I tilfælde af en influenza pandemi med en ny virustype er det sandsynligt, at børn og 

unge vil være i risiko for et særligt alvorligt forløb. Herudover kan en række specielle forhold i 

forhold til diagnostik, vurdering og rationel behandling af børn kræve pædiatrisk ekspertise. 

Udvalget anbefalede derfor i sit høringssvar, at pandemi komiteen blev udvidet med pædiatrisk 

repræsentation.  Efter høringsrunden deltog en repræsentant fra udvalget (Kjeld Gade Hansen) i 

møde med Sundhedsstyrelsen, hvor vores synspunkter blev fremført.  

 

I relation til sædvanlig ”vinterinfluenza” har retningslinier for, hvilke børn, som bør vaccineres, 

længe været efterspurgt.  

Udvalget har i foråret og sommeren 2005 arbejdet med dette emne og anbefalingerne blev i juni  

fremsendt til Sundhedsstyrelsens Vaccinationsudvalg. Anbefalingerne vil, efter endelig 

godkendelse, blive publiceret i oktober. Anbefalingerne forventes at udtrykke en fælles holdning til 

influenzavaccination af børn fra Dansk Pædiatrisk Selskab, Statens Seruminstitut og 

Sundhedsstyrelsen. 

 

I februar 2005 fik udvalget henvendelse fra Uddannelsesudvalget, som planlægger en revision af 

målsætningerne til speciallægeuddannelsen i pædiatri. Vi har gennemgået målsætningerne inden for 



vores område, specielt med henblik på hvor i uddannelsen de enkelte kompetencer bør erhverves, 

og har foreslået enkelte tilføjelser. 

 

Udvalget har arbejdet med beskrivelse af en dansk ekspertuddannelse indenfor infektionspædiatri, 

udarbejdet på baggrund af den europæiske uddannelsesplan opstillet af ESPID (European Society of 

Pediatric Infectious Diseases), og tilpasset danske forhold. På den baggrund er 

udarbejdet stillings- og uddannelsesbeskrivelser for 3 årige ekspertuddannelser indenfor fagområdet 

infektionspædiatri med placering i Østdanmark på Hvidovre Hospital og i Vestdanmark på Skejby 

Sygehus. Udvalget har godkendt en stillingsbeskrivelse fra Hvidovre Hospitals Børneafdeling 

(Ekspertuddannelse indenfor fagområdet infektionspædiatri). En lignende stillingsbeskrivelse til 

ekspertuddannelse i Vestdanmark er fremsendt til Uddannelsesudvalget under Dansk Pædiatrisk 

Selskab.  

 

Et medlem af udvalget (Kjeld Gade Hansen) har deltaget i arbejdsgruppe, der har revideret 

anbefalingerne vedrørende vaccinationer ved udlandsrejse. 

Udvalget er endvidere repræsenteret (Vibeke Rosenfeldt) i organisations komiteen til Det 3. Dansk 

Infektionspædiatriske Symposium, som afholdes i oktober 2006. 
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