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Udvalgsberetning 2011 for det børnekardiologiske udvalg under DPS 
 
Der er holdt to møder i det forgangne år. 
 
Følgende punkter har været diskuteret. 
 
Ad Saturationsscreening (SAT screening) af nyfødte: 
Udvalget har gennem det sidste år overvejet indførelse af saturationsmåling hos alle nyfødte før 
udskrivelse fra sygehus. Dette med henblik på at forebygge hjemsendelse af børn med 
ductusafhængig hjertesygdom og senere muligt cirkulatorisk kollaps.  
Britta Wehner, - læge i U stilling på OUH har i den sammenhæng foretaget en opgørelse af 
tilstanden hos børn diagnosticeret med hjertesygdom og ductusafhængigt kredsløb i årene 2008 og 
2009. Konklusionerne af denne undersøgelse foreligger nu og fremlægges på DPS’s årsmøde i maj. 
Undersøgelsesresultaterne ventes at føre til at DPS børnekardiologiske udvalg vil anbefale 
indførelse af SAT screening af alle børn før hjemsendelse fra sygehus. 
Endelig stillingtagen til problemstillingen vil først foreligge efter DPS årsmøde. Herefter vil 
udvalget rette henvendelse til DPS bestyrelse som siden må overveje sagen og hvis man finder 
konklusionerne velunderbyggede må sundhedsstyrelsen kontaktes mhp på mere generelle nationale 
anbefalinger. 
 
 
Ad børnekardiologisk uddannelse: 
Det er stadigt udvalgets ønske at lægge sig op ad anbefalingerne fra  AEPC hvad angår 
kvalifikationskravene til en subspecialiseret børnekardiolog. Da disse kriterier står foran revision 
afventes de nye retningslinjer. Hvad angår uddannelseskravene til en decentralt placeret 
børnekardiolog er der aktuelt ingen klar holdning. Der arbejdes på flere fronter, -også i Congenit 
Nucleus under Dansk Cardiologisk selskab. Udvalget ventes at klargøre de pædiatriske holdninger 
før dette møde 7/5-2011 så uddannelseskravene kan samordnes. 
 
Ad børnekardiologisk uddannelse af pædiatere: 
Det har været udvalgets ønske at forhøje uddannelsesudbyttet for pædiatere i fokuseret ophold i 
børnekardiologi. En tillempet pensumbeskrivelse, der beskriver hvilken viden og hvilke 
færdigheder man ønsker, at de fokuserede kursister skulle tilegne sig er udarbejdet. 
Som led i at opfylde denne planlægges det at omfordele 2 af de fem fokuserede dage til katedral 
undervisning for små hold (i hhv Øst og Vestdanmark) indenfor udvalgte børnekardiologiske 
emner.  Vi har i første omgang kørt ordningen som forsøg blandt de fokuserede opholdskursister i 
Østdanmark i dette forår. Afventer en evaluering efter et års prøveperiode. 
 
På udvalgets vegne 
 
Jesper Steensberg 


