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Udvalget har følgende medlemmer: Kirsten Boisen (2004), Grete Teilmann (2004), Tina 
Messell (2004), Kirsten Holm (2004) og Trine Holm Johannsen (2004). Udvalget har 
konstitueret sig med Trine Holm Johannsen som formand. Der er afholdt fire møder. 
 
Udvalget har udarbejdet en enquete, som blev udsendt til alle børneafdelinger. 
Spørgsmålene omfattede aldersgrænser for kronisk syge unge og nyhenviste unge, 
aktiviteter for ungegruppen, samarbejde med andre specialer, samt erfaringer med og 
visioner for det ungdomsmedicinske arbejde. 14 afdelinger (incl. Grønland og Færøerne) 
meldte tilbage på undersøgelsen. Resultaterne fra enqueten blev fremlagt i forbindelse 
med et møde mellem DPS’s bestyrelse og de ledende overlæger i februar 2006.  
 
Udvalget arrangerede halvdelen af årets videnskabelige møde i Odense i marts 2006. Der 
var oplæg om et transitionsprojekt for unge med medfødt hjertesygdom, erfaringer fra de 
nordiske lande, beskrivelse af et ungeprojekt fra Nykøbing F, samt et oversigtsforedrag 
ved Tommy Melin. Resultaterne fra enqueten blev fremlagt og udvalget havde produceret 
en film for at belyse emnet. 
 
I Sverige er det ungdomsmedicinske speciale udviklet, og aldersgrænsen for pædiatri har i 
mange år været 18 år. Udvalget har et udbygget samarbejde med nordiske pædiatere, 
bl.a. i Nordisk Pædiatrisk Forenings regi. Tina Messell er kontaktperson til NPF, hvor der er 
afholdt et møde med ungdomsmedicinsk tema i det forgangne år.  
 
Ungdomsmedicinsk Udvalg finder, at ungdomsmedicin kræver særskilt fokus på lige fod 
med f.eks. neonatologi pga. ungdomsårenes særlige fysiologiske, psykologiske, seksuelle 
og sociale udvikling. Med baggrund i bl.a. den faglige ekspertise anser udvalget at denne 
opgave bedst løses inden for pædiatrien. Det er dog nødvendigt med en afklaring omkring 
logistik og økonomi samt etablering af kvalificerede tilbud til ungegruppen før 
implementering. Udvalget arbejder pt. på en rapport til brug ved den kommende 
specialegennemgang med Sundhedsstyrelsen. I den forbindelse anvendes dels data fra 
enqueten, dels data fra et udtræk fra Landspatientregisteret for at estimere omfanget af 
ungdomsmedicinske patienter. 
 
 


