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Årsrapport Socialpædiatrisk Udvalg (SPU) 2011  (2010/2011) 
 
Medlemmer: Birgitte Boysen Kjær, Lone Christiansen, Charlotte Søndergaard, Lene Avlund og 
Hanne Nødgaard Christensen (formand). 
 
Udvalget har holdt fire møder, hvoraf en del har været i samarbejde med DPS’s ad hoc 
”Arbejdsgruppe for styrkelse af den Organisatoriske og tværfaglige indsats mod Seksuelle 
overgreb” (AOS, formand Bodil Moltesen). 
 
De to udvalg har deltaget i det nationale intersektorielle samarbejde angående forslag til national 
strategi for børnehuse (Child Protection Center) i Danmark. I forlængelse heraf har begge udvalg 
været repræsenteret i en tværministeriel gruppe, der har arbejdet for en national strategi for 
forebyggelse og håndtering af børn udsat for seksuelle overgreb. Den ministerielle 
arbejdsgruppe formodes at melde en strategi ud i uge 18. Om der i strategien vil indgå 
implementering af børnehuse er uvist. Det har været svært for SPU at komme igennem med 
vigtigheden i en fælles strategi og indsats for alle former for overgreb (altså seksuelt, fysisk og svær 
omsorgssvigt) og dermed udrednings- og behandlingssteder, der kan håndtere alle former for 
overgreb. CBO, Skejby er stadig det eneste sted i Danmark, der håndterer alle former for overgreb 
og hvor der både kan ske lægeundersøgelse og videoafhøring af børn. SPU støtter udbygning af 
denne model til national strategi. 
 
I forbindelse med det tværministerielle udvalgsarbejde vil de juridiske udfordringer SPU/DPS 
tidligere har fremført i justits- og sundhedsministeriet blive inddraget. Der arbejdes i SPU med 
andre juridiske udfordringer indenfor det pædiatriske og specielt det socialpædiatriske område. 
 
SPU arbejder på at udbygge samarbejdet med SFI (Det nationale forskningscenter for velfærd), 
det tidligere Socialforskningsinstitut, således at der kommer større deltagelse af børnelæger i 
følgegrupperne i SFI. Der har været børnelæger med i følgegrupperne hvad angår de grønlandske 
børn og serien om børnemishandling i hjemmet. 
 
Der arbejdes fortsat med fagområdebeskrivelsen, ekspertuddannelsesforløb og DRG samt på 
sigt fælles kliniske retningslinier. I flere regioner er der behov for ekspertuddannelsesforløb for på 
sigt at kunne udfylde specialeplanen. Der er behov for opgradering i DRG, idet de aktuelle satser 
for diagnostik og behandling ikke afspejler der faktiske omkostninger (tidsforbrug). 
 
SPU indgår i nordisk og internationalt samarbejde angående standardisering af det 
socialpædiatriske fagområde og uddannelse samt nordisk afholdelse af fælleskurser i forbindelse 
med ekspertuddannelse af nordiske socialpædiatere. En stor inspirationskilde til de danske 
”børnebeskyttelseshuse” er hentet fra San Diego, hvor en stor del af de danske socialpædiatere 
efterhånden har været på fokuseret ophold. 
 
Udvalget har fulgt implementeringen af regionale Familieambulatorier. Implementeringen sker i 
forskellig form, bemanding og tempo i de fem regioner. Der har i SPU været en bekymring for en 
obstetrisk dominans og ressourceallokering i visse regioner. For SPU har det desuden været 
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bekymrende at følge hvorledes arbejdet implementeres ret uafhængig af den øvrige socialpædiatri i 
regionerne. 
 
Deltagelse i den offentlige debat vurderes vigtig og gruppens medlemmer har flittigt stillet op til 
kontakter fra medierne. Det er i den forbindelse vigtigt at få synliggjort børnelæger og 
sundhedsvæsnets opgaver, forpligtigelser og muligheder for at sikre børns sundhed og udvikling. 
 
Hanne Nødgaard Christensen stopper som delkursusleder til U-kursus og SPU har opfordret Lone 
Christiansen til at søge stillingen. 
 
Lene Avlund og Lone Christiansen er på valg og modtager genvalg. Charlotte Søndergaard ønsker 
at udtræde af udvalget og forslår i stedet opstillet Jette Hoffman. 
 
SPU takker Charlotte Søndergaard for en god og faglig inspirerende indsats i udvalget. 
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