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Visioner og strategi for Dansk Pædiatrisk Selskab 2018-2020
Vision for Dansk Pædiatrisk Selskab:
•

Alle børn og unge i Danmark har lige adgang til behandling efter de bedste internationale
medicinske standarder under hensyntagen til deres særlige behov.

Mission for Dansk Pædiatrisk Selskab:
•
•
•

Selskabets formål er at fremme videnskabelig og praktisk udvikling inden for pædiatrien i
Danmark.
DPS understøtter udbredelse af ensartet evidensbaseret behandling af højeste standard
baseret på den nyeste viden.
Børn og unge adskiller sig fra voksne, men kræver specialiseret faglig tilgang og behandling:
o DPS arbejder for, at alle, der behandler børn og unge, har den fornødne pædiatriske
uddannelse og tilhørende kompetencer samt for anvendelse, synliggørelse og styrkelse af den pædiatriske faglighed.
o DPS arbejder for, at tilgang til og behandling af barnet og den unge som patient tilrettelægges individuelt i erkendelse af det enkelte barn eller unges fysiske, kognitive, udviklingsmæssige og sociale situation.
o DPS understøtter tværfagligt og tværsektorielt samarbejde, der bidrager til børn og
unges sundhed.

Værdier for arbejdet i Dansk Pædiatrisk Selskab: Barnet og den unge i centrum.
•
•
•

DPS arbejder altid med udgangspunkt i, hvad der er bedst for barnet eller den unge – både
somatisk, psykologisk og socialt.
DPS’ arbejde er baseret på gennemsigtighed, evidensbaseret viden og faglig forankring.
Børn og unges sundhed skal opfattes ikke kun som fravær af sygdom, men tilstedeværelse
af fysisk, mental, følelsesmæssig og social trivsel fra fødsel til voksenlivet (Ottawa Charter
1987).

Strategi for Dansk Pædiatrisk Selskab 2018-2020
o
o
o
o
o
o
o

Evidensbaseret behandling
Anvendelse af den pædiatriske faglighed i offentligheden
Fokus på børnemedicin
Børn og unges vilkår på hospitalet
Uddannelse og kvalitetsudvikling
Arbejde for hensigtsmæssig organisering af pædiatrien på nationalt niveau
Arbejde for at fremme sundhed for børn i samfundet

Evidensbaseret behandling
• DPS skal vedblive at være organiseret med aktive fagudvalg:
DPS har en række fagudvalg, som hver repræsenterer et fagområde eller arbejdsområde
inden for pædiatrien. Disse fagudvalg holder sig løbende opdateret på udviklingen og kan
dermed rådgive om bedste evidensbaserede behandlinger inden for deres område. Denne
rådgivning finder sted gennem udfærdigelse af høringssvar til f.eks. Sundhedsstyrelsen
samt udpegning af kvalificerede eksperter til deltagelse i udvalg under f.eks. Sundhedsstyrelsen, Medicinrådet mv. Herigennem kommer den pædiatriske faglighed til gavn for børn
og unge.
• Udvikling af flere landsdækkende kliniske retningslinjer for behandling:
DPS arbejder kontinuerligt på at skabe landsdækkende kliniske retningslinjer inden for pædiatrien, hvilket sikrer ensartet evidensbaseret behandling landet over. Styregruppen for
Landsdækkende Kliniske Retningslinjer er tovholder for fagudvalgenes arbejde med at udfærdige nye og løbende opdatere eksisterende retningslinjer. Retningslinjerne er møntet
på læger på pædiatriske afdelinger, men også på praktiserende læger og andre læger, der
behandler børn. Retningslinjerne publiceres på selskabets hjemmeside.
Større synlighed af den pædiatriske faglighed i offentligheden
Fagligheden er DPS’ eksistensberettigelse, og en øget synlighed af vores faglighed både internt i
sundhedsvæsenet, i den politiske verden og i medierne kan komme børnene og de unge til gode.
• Kommunikationsrådgiver:
Ansættelsen af en kommunikationsrådgiver skal bruges til at professionalisere kommunikationen fra bestyrelse og fagudvalg.
• Hjemmeside:
Opdatering af DPS’ hjemmeside skal sikre et bedre forum for oplysninger om pædiatrien, herunder at gøre kliniske retningslinjer nemt tilgængelige.
• Pressekursus:
Afholdelse af kursus i presseteknik skal ruste fagudvalgsformændene og bestyrelsen til at
kommunikere bedre udadtil.
• Deltagelse i den offentlige debat:
DPS vil stile mod at udsende pressemeddelelser og deltage i den offentlige debat, når der er
aktuelle problemstillinger, hvor den pædiatriske vinkel er vigtig.
• Italesættelse af den pædiatriske faglighed:
I relevante sammenhænge er det vigtigt at italesætte betydningen af den pædiatriske faglighed.

Fokus på børnemedicin
Der er store udfordringer i anvendelse af medicin til børn og unge, eftersom anvendelse af lægemidler og udvikling af nye lægemidler hovedsageligt er tilrettelagt med fokus på voksne patienter.
Kun ca. 30% af de markedsførte lægemidler i EU er godkendt til børn og unge. For spædbørn er
andelen af godkendte lægemidler helt nede på 10%. Der eksisterer ikke tilstrækkeligt evidensbaseret viden om korrekt anvendelse af lægemidler til børn og unge, hvilket bevirker, at der ofte kan
opstå tvivl om valg og dosering af lægemidler. Børneafdelinger landet over bruger mange forskellige lægemidler til samme sygdomme.
Vi er som børnelæger i de seneste år blevet klar over, at vi i ovenstående har en stor faglig udfordring, som vi vil arbejde på at møde.
• Børnefarmakologisk udvalg:
DPS nedsatte i 2017 et udvalg for børnefarmakologi. Udvalget skal
o følge udviklingen inden for pædiatrisk farmakologi
o arbejde for hensigtsmæssige rekommandationer for medicinering af børn og unge
o samarbejde med nationale og internationale netværk
• Nationalt samarbejde:
DPS vil søge at etablere et konkret nationalt samarbejde om børnefarmakologi med involvering af relevante aktører, herunder danske børnefarmakologer, Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi, Sundhedsstyrelsen m.fl.
• Deltagelse i DanPedMed:
DPS deltager i DanPedMed, som er et netværk af pædiatere, kliniske farmakologer og andre interessenter for at fremme forskning i lægemidler anvendt i pædiatrien. Danske Regioner deltager i DanPedMed, og netværksinitiativet bruges som den pædiatriske del af ”Én indgang” til
etablering af forskningsprojekter i samarbejde med lægemiddelindustrien. Danske Regioner
bevilger midler til en national koordinator. DPS udpeger 3 af styregruppens 6 medlemmer.
Børn og unges vilkår på hospitalet
DPS arbejder for at skabe bedst mulige rammer for børn og unge under ophold på hospitalet, herunder med fokus på:
• Smertebehandling og fastholdelse.
• Adolescensmedicin: Fysiske rammer for og behandling af unge.
Uddannelse og kvalitetsudvikling
• Speciallægeuddannelse i pædiatri:
DPS arbejder på at understøtte gode rammer for en bred, men ambitiøs speciallægeuddannelse, der omfatter alle dele af den pædiatriske faglighed.
o Målbeskrivelse:
DPS vil opdatere og videreudvikle en præcis og ambitiøs målbeskrivelse, der beskriver
alle lægeroller og fagområder i pædiatrien.
o U-kurserne:
DPS vil samordne og udvikle rammerne for afholdelse af de obligatoriske kurser i hoveduddannelse i pædiatri. DPS vil afholde temadag for delkursuslederne mhp. udvikle
U-kurserne og styrke de pædagogiske værktøjer.
• Fagområdeuddannelse:
Det er muligt at subspecialisere sig i et enkelt fagområde i pædiatri og opnå anerkendelse som
fagområdeekspert inden for et veldefineret fagområde efter gennemgang af i alt 3 års pro-

•

•

spektivt planlagt uddannelsesforløb. DPS godkender uddannelsesforløbene og autoriserer de
færdige eksperter.
o Ensartede rammer:
DPS vil videreudvikle de fælles rammer for de pædiatriske fagområdeuddannelser under hensyntagen til højt fagligt niveau, variation og volumen.
o DPS vil publicere opdaterede fagområdebeskrivelser for samtlige fagområder.
o DPS vil få alle fagområder registreret hos LVS.
Afholdelse af kurser:
o Børnedage:
DPS yder økonomisk og organisatorisk støtte til afholdelse af Børnedage, som er selskabets og pædiatriens faglige årsmøde.
o Andre kurser og temadage:
DPS støtter og arrangerer afholdelse af temadage eller kurser for pædiatere.
Rådgivning og praktisk uddannelse af pædiatriske kompetencer i andre lægelige specialer og
speciallægeuddannelse

Organisering af pædiatrien på nationalt niveau
• Specialeplan:
Sundhedsstyrelsens specialeplan for pædiatri blev senest revideret i 2016. DPS bidrager aktivt i
justering af specialeplanen, så den bedst muligt tilgodeser børn og unge i sundhedsvæsenet.
• Organisering af pædiatrien, herunder akutområdet:
DPS kommer med høringssvar, debatoplæg og kommentarer til organiseringen og ressourcefordelingen i pædiatrien, herunder til organisering af f.eks. vagtlægeordninger (1813) og akutmodtagelser.
• Dimensioneringsplan:
DPS giver input til Sundhedsstyrelsens dimensioneringsplaner, som skal forudsige behovet for
speciallæger til fremtidens børne- og ungepopulation.
• Dialog med andre specialer, der arbejder med børn og unge:
DPS vil styrke samarbejdet med andre specialer, der arbejder med børn og unge. Det er vigtigt
at medtænke faglighed fra alle specialer, der behandler børn og unge, når der skal udvikles gode patientforløb. DPS vil arbejde for, at der tænkes på tværs for at tilgodese børn og unges behov i sundhedsvæsenet.
Arbejde for at fremme sundhed for børn og unge i samfundet
• Understøtte Sundhedsstyrelsens forebyggelsesinitiativer, f.eks. vaccination
• Forebyggelse af livstilssygdomme, f.eks. gennem udvikling af retningslinjer, informationsmateriale og undervisning, herunder:
o Alkoholproblematik
o Forebyggelse af rygning og hjælp til rygestop?
o Forebyggelse af adipositas
o Børn og unges skærmtid
o Stressbelastninger hos børn og unge
• Vejledning om behandling af flygtningebørn i sundhedsvæsenet

