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Udvalget har eftermiddagsmøde hver tredje måned. Møderne koordineres med ad hoc 
udvalget angående seksuelle overgreb (AOS), der holdes om formiddagen og som for 
en stor del er case-gennemgang. Arbejdsemner for det forgangne år: 
 

1. DRG – Optimering af afregning for socialpædiatriske ydelser i forhold til 
specielt tidsforbrug. Anmodninger indsendt til SST (i samarbejde med DRG 
udvalg v/Lone Marie Larsen) 

2. Presse – Forberedelse af relevante pressemeddelelser af socialpædiatrisk 
relevans. SPU/DPS var i medierne i debatten om panodil, hvilket igen har rejst 
debatten af salg af panodil som håndkøbsmedicin. 

3. SFI. Udvalget har haft kontakt til SFI (Socialforskningsintituttet/Statens 
institut for forskning i velfærd) for socialpædiatrisk deltagelse i relevante 
baggrundsgrupper for forskningsprojekter. Charlotte Søndergaard er 
kontaktperson. 

4. Familieambulatorier. Lovbestemt til regionsfunktion. Implementeringen 
nationalt har været diskuteret. Lene Avlund kontaktperson til videnscentret på 
Hvidovre. 

5. Ekspertuddannelse. Program for dette udarbejdet. Forløb startet på Glostrup. 
6. U-kursus. Nu slået sammen med ungdomsmedicin. God kombination. 

Samarbejdet fortsætter.  
7. Specialeplan. Udredning og behandling af seksuelle overgreb er udmeldt til 

højtspecialiseret funktion (HSF) fra Sundhedsstyrelsen (SST). SPU har 
sammen med Karin Vitting haft kontakt til SST mhp at få HSF til også at 
omfatte andre former for komplicerede overgreb samt etablering af den HSF til 
indgå i en national plan for ”Børnebeskyttelseshuse” (Child Protection Centre). 
Alle andre former for overgreb er hovedfunktion/alle børneafdelinger. 

8. Deltagelse i nationale forskningsnetværk angående seksuelle overgreb og 
etablering af ”Børnebeskyttelseshuse”. Der er nedsat en national tværfaglig og 
intersektoriel arbejdsgruppe til udvikling af forslag til national strategi for 
”Børnebeskyttelseshuse”. En model med 3-5 centre i forbindelse med 
børneafdelinger og 5-7 udenfor hospitalerne. Forslaget forventes færdigt inden 



sommerferien – børnelægedeltagelse: Bodil Moltesen (AOS) og Hanne N 
Christensen(SPU) deltager. 

9. Deltagelse i nordisk netværk angående overgreb mod børn. Årlige møder. 
10. Munchausen by Proxy (MBP). SPU (nuværende og tidligere medlemmer) 

deltager stadig i den intersektorielle og tværfaglige gruppe om MBP. Gruppen 
har i februar 2009 deltaget i udgivelse af bogen ”Mødre der udsætter deres 
børn for omsorgssvigt”. Bogens forord anbefaler yderlige intersektorielt 
samarbejde og kommer med forslag til lovændringer for at sikre børns sundhed 
og udvikling. Bogen anbefales indkøbt til alle børneafdelinger. Udgivet af 
Dansk Psykologisk Forlag. 

 
Vibeke og Hanne er på valg og modtager genvalg. 
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