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Årsberetning endokrinologiudvalget 2011 
 
Katharina Main gik af pga. ophør af funktionstid  
Endokrinologiudvalget ser herefter ud som følger: 
Formand:  Eva Mosfeldt Jeppesen, børneafd. Glostrup/Herlev Hospital 
Medlemmer: Kurt Kristensen, børneafd. Århus Universitetshospital, Skejby/Afdeling for Vækst og       

Reproduktion, RH 
Jannet Svensson, børneafd. Glostrup/Herlev Hospital 
Dorte Hansen, børneafd. Odense Universitetshospital 
Peter Christiansen, Afd. for Vækst og Reproduktion, RH 

 
 
Ekspertuddannelse: 
Udvalget har arbejdet med bedømmelse af ekspertansøgninger.  
Udvalget arbejder i øjeblikket med en beskrivelse af kravene til ekspertuddannelsen i pædiatrisk 
endokrinologi 
 
Fælles nationale vækstkurver 
Udvalget arbejder med spørgsmålet om fælles nationale vækstkurver. Der er mange gode forslag til, 
hvordan dette skal håndteres, men ingen aktuel afklaring 
 
Screening for kongenit hypothyreose:  
Udvalget modtog sidste år en forespørgsel fra udvalget for klinisk genetik og screening vedrørende 
opfølgningen af børn fundet positive ved screening for kongenit hypothyreose. Der mangler 
opfølgning af de børn, der er fundet siden 1970’erne samt plan for opfølgningen af børnene 
prospektivt.  
Kontakt til SSI og udvalget for klinisk genetik og screening har ikke ført til løsning af problemet. 
Endokrinologiudvalget mener herefter at initiativet må ligge hos SSI og udvalget for klinisk genetik 
og screening, men står selvfølgelig til rådighed for yderligere samarbejde. 
 
Retningslinjer for insulinpumpebehandling 
Udvalget har modtaget forespørgsel fra Sundhedsstyrelsen via DPS om udarbejdelse af 
retningslinjer for insulinpumpebehandling af børn. Udvalget har formidlet kontakt til DSBD, som til 
indikationerne har foreslået at tilføje, at børn yngre end 6 år bør tilbydes insulinpumpe fra 
sygdomsdebut. 
DSBD har endvidere foreslået, at alle medarbejdere, der behandler patienter med insulinpumpe, bør 
tilbydes en ensartet og standardiseret undervisning f.eks. på nationale insulinpumpekurser 
 
Høring vedrørende brugen af antidiabetika og anoreksika hos børn fra IRF 
Udvalget har formidlet kontakt til DSBD, som har sendt høringssvar. 
 
Henvendelse fra AGS foreningen  
Udvalget har besvaret forespørgsel fra AGS foreningen om brugen af rotavirus vaccination hos børn 
med AGS. Udvalget har anbefalet vaccination i relevant aldersgruppe. 
Udvalget arbejder endvidere med at kommentere pjece udarbejdet af AGS foreningen. 
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Rapport om kontinuerlig glukose monitorering  
Udvalget har haft ovennævnte rapport udarbejdet af DSBD til gennemsyn, og fundet den absolut 
fyldestgørende. 
 
Vejledning for behandling af PCO/metabolisk syndrom 
Udvalget arbejder med at etablere en fælles vejledning 
 
Med venlig hilsen 
Eva Mosfeldt Jeppesen 


