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Udvalget har følgende medlemmer: Kirsten Boisen (2004/2007), Grete Teilmann (2004/2007), 
Kirsten Holm (2004/2007), Tina Messel (2004/2007) og Rikke Bodin Beck Jensen (2008). 
Udvalget har konstitueret sig med Kirsten Boisen som formand. Udvalget har siden sidste 
generalforsamling kommunikeret elektronisk samt haft tre møder. 
 
Udvalget arbejder aktivt for bedre behandling for unge patienter og for ændrede aldersgrænser for 
pædiatrien, således at patienter under 18 år undersøges og behandles i pædiatrisk regi. I løbet af året 
er der taget kontakt til Dansk Medicinsk Selskab med henblik på et fælles møde om dette tema og 
videre samarbejde.  
 
Udvalget har et udbygget samarbejde med ungdomsmedicinsk interesserede nordiske pædiatere i 
Nordisk Pædiatrisk Forenings regi. Tina Messel og Kirsten Boisen arrangerede og deltog i et 
fællesnordisk møde i november i København. Den nordiske gruppe har bl.a. diskuteret en nordisk 
vinkel på ’Youth Friendly Health Services’ og der arbejdes på en fælles rapport om de nordiske 
forhold. Næste møde i Nordic Adolescent Medicine Network afholdes i Danmark i august 2009. 
Der er oprettet en hjemmeside med oplysninger om ungdomsmedicinske tiltag i de nordiske lande - 
www.nordicadolescentmedicine.blogspot.com

 
I november 2008 åbende Ungdomsmedicinsk Videnscenter på Rigshospitalet efter en bevilling fra 
Egmont Fonden. Videnscenteret er et treårigt tværfagligt projekt. Centerets opgave bliver at udvikle 
og integrere ungdomsmedicinske arbejdsmetoder med Rigshospitalet som model for andre 
sundhedsfremmende og sygdomsbehandlende institutioner. Samtidig skal centret gennem 
indsamling og systematisering af den eksisterende viden på området, og dataindsamling i klinisk 
praksis, udvikle viden om unges sygdomme, som baggrund for koordinerede sundhedsfremmende 
og rehabiliterende tiltag. Kirsten Boisen og Grete Teilmann er ansat i Videnscenteret. På 
Videnscenterets hjemmeside www.ungdomsmedicin.dk ligger blandt andet links til relevante 
nationale og internationale ungdomsmedicinske organisationer og hjemmesider. 
 
I februar ´09 løb det første U-kursus i ungdomsmedicin af stablen. Kirsten Boisen, Grete Teilmann 
og Tina Messell stod for undervisningen. Hovedpunkterne i kurset var unges bio-psyko-sociale 
udvikling, kommunikation med unge, transitionsforløb, optagelse af den psyko-sociale anamnese 
(med rollespil), unges risikoadfærd og den motiverende samtale samt forebyggende 
ungdomsarbejde.  
 
Udvalget vil i 2009 fortsætte arbejdet med at beskrive og forbedre de formaliserede 
behandlingstilbud til unge patienter herunder overgangen fra pædiatri til intern medicin samt 
arbejde for - på længere sigt - en ændring af aldersgrænserne for pædiatri. Vedlagt dokument om 
ændring af aldersgrænser i pædiatrien (oplæg om ændrede aldersgrænser i pædiatrien). 
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